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 1 FIKes UIA 2021 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Upaya 

pemerintah untuk menekan angka kejadian Covid-19 dengan menerapkan 

protokol kesehatan salah satunya yaitu jaga jarak (phsycal distancing atau 

social distancing). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dalam peraturan tersebut 

Presiden memutuskan melalui ketetapannya menetapkan untuk peliburan 

sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan 

kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hal tersebut menyebabkan setiap 

orang harus mengurangi aktivitas di luar rumah, bekerja, beribadah 

termasuk belajar harus dikerjakan di rumah. Pandemi covid-19 memiliki 

dampak bukan hanya pada kesehatan, tetapi pada semua aspek kehidupan 

seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan.  

 Kondisi saat ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk 

segera merespon kondisi yang terjadi karena pandemi Covid-19 yang 

sedang melanda dunia. Berdasarkan surat edaran Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No. 1 tahun 

2020 tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), 

perguruan tinggi meniadakan kegiatan belajar mengajar di kampus dan 

mengalihkannya menjadi pembelajaran jarak jauh (daring) (Kemendikbud, 

2020).  

 Berdasarkan hasil penelitian Agus Kusnayat et al (2020) yang 

dilakukan di kampus Telkom University dengan 31 responden dan UIN 

SGD Bandung sebanyak 32 responden menunjukkan sekitar 60,5% 

mahasiswa siap beradaptasi dengan penggunaan teknologi pembelajaran 
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perkuliahan online tetapi sekitar sekitar 59,5% keberatan atas tugas yang 

diberikan dosen yang berakibat tingkat stres mahasiswa sekitar 60%. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Livana et al (2020) dengan melibatkan 

1.129 mahasiswa dari beberapa provinsi di Indonesia, untuk menganalisis 

faktor penyebab stres selama pandemi Covid-19. Hasil analisis menunjukan 

beberapa tema dan hasil distribusinya yaitu tugas pembelajaran (70,29%), 

bosan dirumah aja (57,8%), proses pembelajaran daring/online yang mulai 

membosankan (55,8%), tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang 

disayangi (40,2%), dan tidak dapat mengikuti pembelajaran online karena 

keterbatasan sinyal (37,4%), tidak dapat melaksanakan hobi seperti 

biasanya (35,8%), dan tidak dapat mengaplikasikan pembelajaran praktek 

laboratorium karena ketidaktersediaan alat (35%).   

 Terjadi dilema yang cukup besar bagi pendidik di institusi 

Pendidikan dalam menerapkan pembelajaran secara online mulai dari 

kesiapan tenaga pengajar, perangkat pembelajaran sampai akses internet. 

(Sahroni & Nuryuniarti, 2020 dalam Andikawati et al, 2020). Pelaksanaan 

pembelajaran daring di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-

Syafi’iyah telah dilaksanakan kurang lebih 12 bulan yaitu I semester. 

Dengan kata lain pembelajaran di Semester Ganjil 2019-2020 di Universitas 

Islam As-Syafi’iyah menggunakan sistem daring.  

 Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti bulan Februari 2021 

melalui wawancara terhadap 10 mahasiswa semester 6 Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah, di dapatkan hasil 8 mahasiswa 

(80%) terkendala dalam pembelajaran online karena kurang dapat 

mengikuti materi, merasa malas dan jenuh, kurangnya interaksi dengan 

teman, tidak fokus karena lingkungan yang berisik, dipanggil orang tua 

untuk membantu kegiatan lain, akitivitas membuka sosial media saat kelas 

online, kesulitan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti menampilkan 

power point saat presentasi, dan mengatakan terkendala jaringan internet 

dan biaya kuota yang lebih banyak selama pembelajaran online. Sedangkan 

2 mahasiswa (20%) tidak mengalami kendala dalam pembelajaran online 

karena fasilitas mendukung untuk melakukan pembelajaran online seperti 
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internet, ruangan belajar sendiri, dan tetap antusias mengikuti perkuliahan  

walaupun tidak tatap muka secara langsung. Dari 8 mahasiswa (80%) yang 

mengalami kendala dalam pembelajaran online, 2 mahasiswa (20%) 

mengalami sukar tidur karena penugasan, 4 mahasiswa (40%) mangalami 

sakit kepala karena kesulitan memahami materi saat pembelajaran online, 

dan 4 mahasiswa (40%) merasa gelisah dan khawatir dalam mengerjakan 

tugas karena deadline waktu pengumpulan tugas yang singkat dari waktu 

pemberian tugas.   

 Berdasarkan hasil uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut adakah hubungan pembelajaran online dengan kejadian stres 

pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-

Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-19.  

B. Identifikasi Masalah  

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

antara lain :  

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Covid-19, Presiden memutuskan melalui ketetapannya 

menetapkan untuk peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan 

keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 

2. Berdasarkan surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Direktorat Pendidikan Tinggi No. 1 tahun 2020 tentang 

pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), perguruan 

tinggi meniadakan kegiatan belajar mengajar di kampus dan 

mengalihkannya menjadi pembelajaran jarak jauh (daring).  

3. Hasil dari studi pendahuluan dari 10 mahasiswa semester 6 Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah, di dapatkan hasil 8 

mahasiswa (80%) terkendala dalam pembelajaran online karena kurang 

dapat mengikuti materi, merasa malas dan jenuh, kurangnya interaksi 

dengan teman, tidak fokus karena lingkungan yang berisik, dipanggil 

orang tua untuk membantu kegiatan lain, akitivitas membuka sosial 

media saat kelas online, kesulitan menggunakan aplikasi pembelajaran 
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seperti menampilkan power point saat presentasi, dan mengatakan 

terkendala jaringan internet dan biaya kuota yang lebih banyak selama 

pembelajaran online. Sedangkan 2 mahasiswa (20%) tidak mengalami 

kendala dalam pembelajaran online karena fasilitas mendukung untuk 

melakukan pembelajaran online seperti internet, ruangan belajar sendiri, 

dan tetap antusias mengikuti perkuliahan  walaupun tidak tatap muka 

secara langsung. Dari 8 mahasiswa (80%) yang mengalami kendala 

dalam pembelajaran online, 2 mahasiswa (20%) mengalami sukar tidur 

karena penugasan, 4 mahasiswa (40%) mangalami sakit kepala karena 

kesulitan memahami materi saat pembelajaran online, dan 4 mahasiswa 

(40%) merasa gelisah dan khawatir dalam mengerjakan tugas karena 

deadline waktu pengumpulan tugas yang singkat dari waktu pemberian 

tugas.   

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar bekalang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

 berikut.  

1. Bagaimana gambaran mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran online 

di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada masa 

pandemi Covid-19  ?  

2. Bagaimana gambaran kejadian stres pada mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-

19  ?  

3. Apakah ada hubungan pembelajaran online dengan kejadian stres pada 

mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah 

pada masa pandemi Covid-19 ?  

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara pembelajaran online dengan kejadian stres pada mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada masa 

pandemi Covid-19. 
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2. Tujuan Khusus  

a. Mengidentifikasi gambaran mahasiswa dalam kegiatan 

pembelajaran online di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

As-Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-19   

b. Mengidentifikasi gambaran kejadian stres pada mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada 

masa pandemi Covid-19  

c. Menganalisis hubungan pembelajaran online dengan kejadian 

stres pada  mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam As-Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-19 

E. Manfaat Penelitian   

 Hasil peneitian dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk 

institusi dan mahasiswa tentang stres dan pembelajaran online.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Mahasiswa  

Mahasiswa dapat mengetahui konsep terkait stres, sehingga dapat 

melakukan penyesuaian yang baik dalam menghadapi stres dan 

mampu menghindari koping yang buruk.  

b. Bagi Institusi Pendidikan  

Menjadi informasi bagi pihak institusi pendidikan tentang 

gambaran pembelajaran online (daring) pada masa pandemi 

Covid-19 sehingga dapat menerapkan metode pembelajaran yang 

efektif dan kondusif, sehingga dapat mengurangi stres pada 

mahasiswa dan dapat mengarahkan mahasiswa untuk membentuk 

perilaku yang adaptif dalam mengelola stres.  

c. Bagi Peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Yang Relevan  

1. Konsep Stres  

a. Definisi Stres 

 Stres adalah suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setiap  

tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu 

stabilitas kehidupan sehari-hari (Priyoto, 2014). Stres merupakan 

pengalaman  subyektif yang didasarkan pada persepsi seseorang 

terhadap situasi yang dihadapinya. Stres berkaitan dengan 

kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau situasi yang 

menekan (Priyoto, 2014).  

 Stres adalah sebuah interaksi antara individu dengan 

lingkungannya yang menyebabkan munculnya ketegangan dan 

tantangan bagi individu itu sendiri untuk mengatasinya (Fortinash 

& Worret, 2012).  

b. Sumber Stres   

Kondisi stres dapat disebabkan oleh berbagai penyebab atau 

sumber, dalam istilah yang lebih umum disebut stresor. Stresor 

adalah keadaan atau situasi, objek atau individu yang dapat 

menimbulkan stres. Secara umum, menurut Priyoto (2014) stresor 

dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :   

1) Stresor Fisik 

Bentuk dari stresor fisik adalah suhu (panas dan dingin), suara 

bising, polusi udara, keracunan, obat-obatan (bahan kimiawi). 

2) Stresor Sosial  

a) Stresor sosial, ekonomi dan politik, misalnya tingkat 

inflasi yang tinggi, tidak ada pekerjaan, pajak yang 

tinggi, perubahan teknologi yang cepat, kejahatan.  
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b) Keluarga, misalnya kematian anggota keluarga, masalah 

keuangan, perbedaan gaya hidup dengan pasangan atau 

anggota keluarga yang lain. 

c) Jabatan dan karir, misalnya kompetisi dengan teman, 

hubungan yang kurang baik dengan atasan atau teman 

sejawat, pelatihan, aturan kerja. 

d) Hubungan interpersonal dan lingkungan, misalnya 

harapan sosial yang terlalu tinggi, pelayanan yang buruk, 

hubungan sosial yang buruk. 

3) Stresor Psikologis    

a) Frustasi  

Frustasi adalah tidak tercapainya keinginan atau tujuan 

karena ada hambatan.  

b) Ketidakpastian 

Apabila seseorang sering berada dalam keraguan dan 

merasa tidak pasti mengenai masa depan atau 

pekerjaannya, atau merasa selalu bingung dan tertekan, 

rasa bersalah, dan perasaan khawatir.   

 Menurut Desmita (2011) sumber stres akademik ada 

empat yaitu :  

1) Physical Demands (Tuntutan Fisik)  

 Physical demands adalah stres yang berasal 

dari lingkungan fisik seperti keadaan ruang kelas, 

temperature yang tinggi, pencahayaan dan 

penerangan, perlengkapan atau sarana dan prasarana 

penunjang pendidikan, schedule atau daftar 

pelajaran, keamanan dan kebersihan lingkungan 

pendidikan.  

2) Task Demands (Tuntuan Tugas)  

  Task demands atau tuntutan tugas di artikan 

sebagai tugas-tugas pelajaran yang harus dikerjakan 

atau dihadapi oleh peserta didik yang dapat 
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menimbulkan perasaan tertekan atau stres. Meliputi 

tugas-tugas yag dikerjakan di kelas dan di rumah, 

mengikuti pelajaran, memenuhi tuntutan kurikulum, 

menghadapi ulangan atau ujian.   

3) Role Demands (Tuntutan Peran) 

  Role demands (tuntutan peran) berkaitan 

dengan harapan tingkah laku yang diharapkan pada 

siswa dari orang tua, pengajar, dan masyarakat 

seperti harapan memiliki nilai yang bagus, memiliki 

motivasi belajar yang tinggi, menguasai 

keterampilan yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan 

atau perusahaan.  

4) Interpersonal Demands (Tuntutan Interpersonal)  

Tidak hanya di tuntut untuk dapat mencapai 

prestasi akademis yang tinggi, melainkan sekaligus 

harus mampu melakukan interaksi sosial atau 

menjalin hubungan baik dengan orang lain.  

c. Jenis Stres 

Menurut Jenita Doli Tine Donsu (2017) ada dua tipe stres yaitu :  

a) Stres akut  

Stres ini dikenal juga dengan fight or flight response. Stres 

akut adalah respon tubuh anda terhadap ancaman tertentu, 

tantangan atau ketakutan. Respon stres akut yang segera dan 

intensif di beberapa keadaan, dapat menimbulkan gemeteran. 

b) Stres kronis 

Stres akut kecil dapat memberikan keuntungan, di mana dapat 

membantu anda untuk melakukan sesuatu, memotivasi dan 

memberi semangat. Namun masalah terjadi ketika stres akut 

menimbun, hal ini akan mendorong terjadinya masalah 

kesehatan seperti sakit kepala dan isnsomnia. Stres kronis 

lebih sulit dipisahkan atau diatasi daripada stres akut, tapi 

efeknya lebih panjang dan lebih problematik.     
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d. Gejala Stres 

Menurut Priyoto (2014) gejala terjadinya stres secara umum terdiri    

dari 2 (dua) gejala :   

1) Gejala Fisik  

Beberapa bentuk gangguan fisik yang sering muncul pada 

stres adalah nyeri dada, diare selama beberapa hari, sakit 

kepala, mual, jantung berdebar, dan sukar tidur. 

2) Gejala Psikis 

Sementara bentuk gangguan psikis yang sering terlihat adalah 

cepat marah, ingatan melemah, tidak mampu berkonsentrasi, 

tidak mampu menyelesaikan tugas, perilaku impulsive, reaksi 

berlebihan terhadap hal sepele, daya kemampuan berkurang, 

tidak mampu santai pada saat yang tepat, tidak tahan terhadap 

suara atau gangguan lain, dan emosi tidak terkendali.  

  Menurut Simbolan (2015) dalam Mufadhal, Ifdil, 

Nikmarijal (2017) gejala stres terdiri dari :  

a. Gejala Fisik 

Gejala yang termasuk kategori fisik yaitu sakit kepala, 

jantung berdebar-debar, perubahan pola makan lemah 

atau lemas, sering buang air kecil, dan sulit menelan. 

b. Gejala Emosi 

Gejala emosi antara lain depresi, cepat marah, murung, 

cemas, khawatir, mudah menangis, gelisah terhadap hal-

hal kecil, panik, dan berperilaku impulsif. 

c. Gejala Perilaku  

Gejala perilaku seperti dahi berkerut, tindakan agresif, 

kecenderungan menyendiri, ceroboh, menyalahkan 

orang lain, melamun, gelak tawa gelisah bernada tinggi, 

berjalan mondar-mandir, dan perilaku sosial yang 

berubah.   
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e. Tingkat dan Bentuk Stres  

Menurut Priyoto (2014), berdasarkan gejalanya stres dibagi  tiga tingkat 

yaitu :  

1) Stres ringan 

Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, 

seperti kemacetan lalu lintas dan kritikan dari atasan. Situasi ini 

biasanya berlangsung beberapa menit atau jam. Stresor ringan biasanya 

tidak disertai timbulnya gelaja. Ciri cirinya yaitu semangat meningkat, 

penglihatan tajam, energi meningkat namun cadangan energinya 

menurun, kemampuan menyelesaikan pelajaran meningkat, sering 

merasa letih tanpa sebab, kadang-kadang terdapat gangguan sistem 

seperti pencernaan, otot, perasaan tidak santai. Stres ringan berguna 

karena dapat memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih 

tangguh menghadapi tantangan hidup. 

2) Stres sedang  

Berlangsung lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari. 

Situasi perselisihan yang tidak terselesaikan dengan rekan, anak yang 

sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga merupakan 

penyebab stres. Ciri-cirinya yaitu sakit perut, mules, otot-otot terasa 

tegang, perasaan tegang, gangguan tidur, badan terasa ringan. 

3) Stres berat  

Situasi yang lama dirasakan oleh seseorang dapat berlangsung 

beberapa minggu sampai beberapa bulan, sepeti perselisihan 

perkawinan secara terus menerus, berpisah dengan keluarga, 

mempunyai penyakit kronis dan termasuk perubahan fisik, psikologis, 

sosial pada usia lanjut. Makin sering dan lama situasi stres, makin tiggi 

risiko kesehatan yang ditimbulkan. Ciri-cirinya yaitu sulit beraktivitas, 

gangguan hubungan sosial, sulit tidur, penurunan konsentrasi, 

keletihan, tidak mampu melakukan pekerjaan sederhana, gangguan 

system meningkat, perasaan takut meningkat. 
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f. Faktor-Faktor Mempengaruhi stres  

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stres dalam akademik 

menurut Puspitasari (2013), dalam Mufadhal (2017) yaitu:   

1) Faktor Internal  

Faktor internal yang mengakibatkan stres akademik terdiri dari:  

a) Pola Pikir  

Individu yang berpikir tidak dapat mengendalikan situasi, 

cenderung mengalami stres lebih besar. Semakin besar kendali 

bahwa ia dapat melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan 

stres yang akan dialami siswa.  

b) Kepribadian  

Kepribadian seorang siswa dapat menentukan tingkat toleransinya 

terhadap stres. Tingkat stres siswa yang optimis biasanya lebih 

kecil dibandingkan siswa yang sifatnya pesimis.   

c) Keyakinan  

Penyebab internal selanjutnya yang turut menentukan tingkat stres 

siswa adalah keyakinan atau pemikiran terhadap diri. Keyakinan 

terhadap diri memainkan peranan penting dalam 

menginterprestasikan situasi-situasi di sekitar individu. Penilaian 

yang diyakini siswa dapat mengubah pola pikirnya terhadap suatu 

hal bahkan dalam jangka panjang membawa stres secara 

psikologis.  

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang mangakibatkan stres akademik yaitu :  

a) Pelajaran lebih padat  

Kurikulum dalam sistem pendidikan standarnya semakin lebih 

tinggi. Akibatnya persaingan semakin ketat, waktu belajar 

bertambah, dan beban siswa semakin meningkat.  

b) Dorongan status sosial  

Pendidikan selalu menjadi symbol status sosial. Orang-orang 

dengan kualifikasi akademik tinggi akan dihormati masyarakat 

dan yang tidak berpendidikan tinggi akan dipandang rendah. 
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Siswa yang berhasil secara akademik sangat disukai, dikenal, dan 

dipuji oleh masyarakat. Sebaliknya, siswa yang tidak berprestasi 

di sebut lambat, malas atau sulit.  

c) Orang tua saling berlomba 

Pada kalangan orang tua yang lebih terdidik dan informasi, 

persaingan untuk menghasilkan anak-anak yang memiliki 

kemampuan dalam berbagai aspek juga lebih keras, menimbulkan 

persaingan siswa terpandai, terpintar, dan serba bisa.   

g. Aspek - aspek Stres  

Mahasiswa yang sedang mengalami stres dapat dilihat dari  beberapa 

aspek. aspek-aspek stres menurut Sarafino & Timothy (2012) yaitu :  

1) Aspek biologis  

Stres yang muncul karena dihadapkan pada kondisi atau situasi yang 

mengancam atau berbahaya maka akan ada reaksi fisiologis dari tubuh  

seperti sakit kepala, gangguan tidur, gangguan makan, gangguan 

pencernaan, dan produksi keringat yang berlebihan.  

2) Aspek psikososial  

Menjelaskan bahwa stres yang muncul karena pengaruh keadaan 

lingkungan. Stressor akan menghasilakan perubahan-perubahan 

psikologis dan juga sosial individu. Perubahan-perubahan tersebut 

antara lain :   

a) Kognitif (pikiran) 

Kondisi level stres yang tinggi dapat mengganggu proses pikir 

individu. Individu yang mengalami stres cenderung mengalami 

gangguan daya ingat dan perhatian. Disamping itu gejala kognitif 

ditandai juga dengan adanya berfikir negatif, prestasi menurun, 

sulit mengambil keputusan atau emosi yang labil.  

b) Emosi  

Kondisi stres dapat mengganggu kestabilan emosi individu yang 

mengalami stres akan menunjukan gejala mudah marah, 

kecemasan yang berlebihan terhadap segala sesuatu, mudah 

tersinggung, gelisah, dan panik.  
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c) Perilaku Sosial  

Kondisi stres dapat mempengaruhi tingkah laku sehari-hari yang 

cenderung negatif sehingga menimbulkan masalah dalam 

hubungan interpersonal. Gejala tingkah laku yang muncul adalah 

kehilangan minat, tidak mampu rileks. Disamping itu gejala 

tingkah laku ditandai juga dengan gugup, sering membolos, tidak 

disiplin, tidak peduli mata kuliah, suka menggerutu, dan takut 

bertemu dosen.  

 Sedangkan menurut Sun, Dunne dan Hou (2011) 

mengemukakan lima aspek stres akademik yaitu :  

a) Tekanan Belajar  

Tekanan belajar berkaitan dengan tekanan yang dialami individu 

ketika sedang belajar di sekolah dan di rumah. Tekanan yang 

dialami oleh individu dapat berasal dari orang tua, teman, ujian di 

sertai pendidikan yang lebih tinggi 

b) Beban Tugas  

Beban tugas berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan oleh 

individu di kampus. Beban yang dialami individu berupa 

pekerjaan rumah, tugas-tugas, tugas-tugas dan ujian-ujian 

c) Kekhawatiran Terhadap nilai  

Aspek intelektual berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan baru. Aspek ini juga berkaitan 

dengan proses kognitif individu. Individu yang sedang mengalami 

stres akademik akan sulit untuk berkonsentrasi, mudah lupa dan 

terhadap penurunan kualitas kerja 

d) Ekspektasi Diri  

Ekspektasi diri berkaitan dengan kemampuan seorang untuk 

memiliki harapan atau ekspektasi terhadap dirinya sendiri. 

Seseorang yang memiliki stres akademik akan memiliki 

ekspektasi yang rendah terhadap dirinya sendiri seperti merasa 

selalu gagal dalam nilai akademik dan merasa selalu 
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mengecewakan orang tua dan guru apabila nilai akademis tidak 

sesuai dengan yang diinginkan 

e) Keputusasaan  

Keputusasaan berkaitan dengan respon emosional seseorang 

ketika ia merasa tidak mampu mencapai target/tujuan dalam 

hidupnya. Individu yang mengalami stres akademik akan merasa 

bahwa dia tidak mampu memahami pelajaran serta mengerjakan 

tugas-tugas di kampus.  

h. Penanggulangan Stres  

     Menurut Priyoto (2014) menangani stres kehidupan akademik dengan 

memakai STRESS lagi, namun tentu saja dalam akronim yang berbeda lebih 

lanjut di jelaskan sebagai berikut :  

1) S : Study skills  

Ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang ingin diketahui, ada banyak 

kegiatan yang ingin di ikuti, waktu terbatas. oleh karena itu, agar tidak 

menjadi stres mahasiswa perlu memiliki berbagai skill belajar yang 

sesuai sehingga bisa belajar secara efektif tetapi juga efisien dalam 

menggunakan daya dan waktu serta sumber lainnya.  

2) T : Tempo - Time management  

Selain skill belajar, skill penting yang juga perlu anda kuasai untuk 

menangani stres adalah manajemen waktu, untuk keperluan tersebut 

mahasiswa perlu memiliki paradigma waktu yang tepat.  

3) R : Rehat - Rest - istirahat  

Tubuh kita memerlukan jeda, istirahat. kita perlu belajar bagaimana 

speeding, tetapi up juga slowing.  

4) E : Eating and Exercise - Makan dan olah raga kebugaran  

Tubuh kita membutuhkan asupan yang seimbang dan memadai agar 

bisa bugar. Dalam hal ini pola makan yang sehat dan bergizi dapat 

menjaga kesehatan fisik namun juga kesehatan mental dikarenakan apa 

yang dimakan dapat memengaruhi kinerja sel tubuh dan bagaimana 

tubuh merespon stres.    

5) S : Self Talk - percakapan kalbu  
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Self talk yaitu percakapan kalbu, dimana kita biasa mendengar apa yang 

hati nurani katakan kepada kita. Isi percakapan itu bisa postif, membuat 

kita optimis tapi seringkali negative membuat kita tertekan/stres. 

langkah ini biasa disebut percakapan kalbu stop-ganti yang bisa kita 

latih di diri kita. Hal terpenting adalah bagaimana mengelola stres 

dengan sikap dan pola pikir yang tepat melalui rasa syukur dan 

keikhlasan kepada sang Penguasa Kehidupan.  

6) S : Social support - jaringan pendukung   

Manusia adalah makhluk sosial, jadi pada hakikatnya tidak tahan 

sendirian, butuh perasaan tidak sendiri, tetapi punya sejumlah orang 

yang saling peduli, yang akan merasa kehilangan manakala lama tidak 

saling bertemu atau berkomunikasi. Dalam keadaan stres sebaiknya 

kita berusaha bertemu dengan teman, dianjurkan kepada mahasiswa 

untuk membangun dan merawat jaringan supportifnya sehingga bisa 

saling mendukung di saat diperlukan.  

 

 

 

2. Konsep Pembelajaran Online  

a. Definisisi Pembelajaran Online  

 Pembelajaran dapat didefiniskan sebagai suatu sistem atau 

proses membelajaran subjek didik atau pembelajar yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara 

sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien (Komalasari, 

2013). Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta 

didik dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di 

lingkungan belajar tersebut (Noor, 2020).  

 Istilah dalam jaringan (selanjutnya disingkat daring), adalah 

istilah untuk menggantikan online, yaitu pertemuan maupun 

komunikasi yang dilakukan melalui jaringan internet (Euis 

Laelasari et al, 2016). Tatap muka daring, pertemuan pembelajaran 
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antara tutor dengan warga belajar yang dilakukan melalui jaringan 

dalam waktu yang bersamaan dan memungkinkan terjadinya 

komunikasi timbal balik secara langsung (synchronous) dilakukan 

melalui video conference dan chating (Euis Laelasari et al, 2016). 

Jika dilakukan secara asynchronous, artinya tutor dan warga belajar 

tidak harus daring dalam waktu yang bersamaan seperti melalui 

forum diskusi dan email (Euis Laelasari et al, 2016). E-learning 

adalah segala bentuk aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan 

media elektronik untuk belajar (Michael, 2013).  

 E-learning diciptakan untuk mempermudah pelaksanaan 

distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak 

jauh adalah suatu bentuk pembelajaran di mana peserta didik dan 

pendidik terpisah oleh jarak dan waktu (Dian & Rakhmat, 2017). 

Sifat dasar dari e-learning itu sendiri yang fleksibel dan terdistribusi 

sangat user friendly. Fleksibel dan terdistribusi merujuk karena user 

dalam e-learning memiliki kebebasan dalam hal, waktu, tempat, 

kecepatan, isi materi, gaya belajar, jenis evaluasi, dan belajar 

mandiri (Surjono, 2013). Pada umumnya dalam kegiatan 

pembelajarn terdiri dari pendidik dan peserta didik yang pada e-

learning disebut sebagai user (Dian & Rakhmat, 2017).  

b. Implementasi Pembelajaran Online  

 Menurut Dian & Rakhmat (2017) pembelajaran online 

memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam setiap implementasinya. 

Terdapat tiga fungsi tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu :  

1) Supplement (tambahan) 

E-learning memiliki fungsi sebagai suplemen pada dimensi 

bentuk kegiatan belajar apabila digunakan sebagai tambahan 

bagi pembelajaran tatap muka. Sebagai supplement pada 

dimensi cakupan dan jenis materi, apabila digunakan sebagai 

pengayaan terdapat materi yang harus dikuasai oleh peserta 

didik. materi pengayaan merupakan materi tambahan di luar 

materi utama yang tidak wajib dikuasai oleh peserta didik. 
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penggunaan e-learning sebagai supplement pembelajaran dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian belajar peserta 

didik. karena salah satu ciri peserta didik yang memiliki 

kemandirian belajar adalah menyadari pada saat kapan ia 

memerlukan atau tidak memerlukan tambahan materi untuk 

mencapai tujuan pembelajarannya.  

2) Complement (pelengkap)  

E-learning berfungsi sebagai complement pada dimensi 

cangkupan dan jenis materi apabila digunakan untuk 

melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik. 

Biasanya penyampaian materi online berfungsi sebagai 

penunjang dalam pembelajaran tatap muka dan sudah 

diprogramkan oleh pendidik untuk diikuti oleh peserta didik, 

sehingga peserta didik memiliki kewajiban untuk 

mengikutinya. 

3) Replacement (pengganti)  

E-learning berfungsi sebagai replacement pada dimensi bentuk 

kegiatan belajar apabila digunakan sebagai pengganti 

pembelajaran tatap muka. Bentuk pembelajaran ini biasa 

disebut sebagai fully e-learning yang sudah mulai digunakan 

diberbagai instansi atau Lembaga di Indonesia. E-learning 

dapat menggantikan pembelajaran tatap muka mulai dari proses 

pembelajaran hingga kegiatan evaluasinya. 

c. Karakteristik Pembelajaran Online   

Karakteristik pembelajaran online menurut Munir (2012) antara 

lain : 

1) Memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga dapat 

memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan 

mudah dan cepat, baik antara pengajar dengan pembelajar, atau 

pembelajar dengan pembelajar.  

2) Memanfaatkan media komputer, seperti jaringan komputer 

(computer networks atau digital media) 
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3) Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara 

mandiri (self learning, materials). 

4) Materi pembelajaran dapat disimpan di komputer, sehingga 

dapat di akses oleh pengajar dan pembelajar, atau siapa pun 

tidak terbatas waktu dan tempat kapan saja dan dimana saja 

sesuai dengan keperluannya.  

5) Memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga 

untuk mengetahui hasil kemajuan belajar, atau administrasi 

pendidikan, serta untuk memperoleh informasi yang banyak 

dari berbagai sumber informasi.  

Menurut Rusman (2011) karakteristik pembelajaran online 

diungkapkan sebagai berikut : 

1) Interactivity (Interaktivitas)  

Tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara 

langsung (Synchronous), seperti chatting atau messenger atau 

tidak langsung (Asyncronous), seperti forum, mailinglist atau 

absensi.  

2) Indepedency (Kemandirian)  

Fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, 

dan bahan ajar. Hal ini meyebabkan pembelajaran menjadi lebih 

terpusat kepada siswa. 

3) Accesbillity (Aksesbilitas)  

Sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui 

pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas 

dari pada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran 

konvensional.  

4) Enrichment (Pengayaan) 

Kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah dan materi 

pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan 

perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi 

dan animasi. 
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 Menurut Euis Laelasari (2016) karakteristik pembelajaran 

online yaitu :  

a) Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, dimana pelaku 

pembelajaran berkomunikasi tanpa dibatasi aturan  

b) Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan 

komputer network)  

c) Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, yang 

disimpan dikomputer sehingga dapat di akses pendidik dan 

peserta didik kapan dan di mana saja 

d) Memanfaatkan kurikulum, jadwal pembelajaran, hasil 

kemajuan belajar dan administrasi pendidikan yang dapat 

dilihat setiap saat di komputer.  

d. Manfaat Pembelajaran Online 

Menurut Munir (2012) manfaat pembelajaran online dengan 

penggunaan internet, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh, antara 

lain :  

1) Pengajar dan pembelajar dapat berkomunikasi secara mudah dan 

cepat melalui fasilitas internet tanpa di batasi oleh jarak, tempat, dan 

waktu. Secara regular atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu 

bisa dilakukan.  

2) Pengajar dan pembelajar dapat menggunakan materi pembelajaran 

yang ruang lingkup (scope) dan urutan sudah sistematis terjadwal 

melalui internet, sehingga bagi pengajar bisa menilai seberapa jauh 

materi pembelajaran tersebut disajikan, dan bagi pembelajar dapat 

menilai seberapa jauh materi pembelajar tersebut dapat dipelajari 

dan dikuasainya.  

3) Internet dapat dijadikan media untuk melakukan diskusi antara 

pengajar dengan pembelajar, baik untuk seorang pembelajar, atau 

dalam jumlah pembelajar terbatas, bahkan massal. Dengan diskusi 

ini akan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas, serta kemampuan dalam berdiskusi, 
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mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, atau mengajukan 

dan mempertahankan pendapat sendiri.  

4) Relatif lebih efisien dari segi tempat, waktu, dan biaya. Pembeljaran 

dapat diakses dimana saja, termasuk bagi pembelajar yang tinggal di 

daerah terpencil atau pedalaman yang jauh dari Lembaga 

pendidikan, perguruan tiggi atau sekolah. Berkaitan dengan ruang 

atau tempat/fasilitas e-learning tidak membutuhkan ruangan atau 

tempat yang luas sebagaimana ruang kelas konvensional, namun 

bisa dimana saja. Teknologi ini telah memperpendek jarak antara 

pengajar dan pembelajar.   

 

e. Dampak Pembelajaran Online 

 Menurut Sherly Gaspersz et al (2020) kebijakan pembelajaran 

online telah memberikan dampak bagi pihak yang terlibat didalamnya 

ditingkat perguruan tinggi, telah memberikan dampak positif maupun 

negatif bagi pihak yang terlibat didalamnya. Dampak positif dan negatif 

tersebut yaitu:  

Menurut  Reza Fabriza (2020), dalam Nur Fadhila Andini (2020) 

dampak positif dan negatif dari pembelajaran online bagi mahasiswa 

sebagai berikut :  

1) Dampak positif pembelajaran online bagi mahasiswa sebagai 

berikut : 

a) Mendapatkan materi dengan mudah dan dapat 

mengevaluasi pembelajaran dirumah sesuai dengan 

keinginan  

b) Dapat belajar dengan baik diruang tertutup ataupun 

terbuka tanpa mengenal batas dan waktu yang biasa 

ditetapkan selama perkuliahan berlangsung  

2) Dampak negatif pembelajaran online bagi mahasiswa sebagai 

berikut : 
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a) Banyak yang memanfaatkan waktu pembelajaran online 

dengan membuka sosial media dan tidak membaca materi 

yang telah diberikan  

b) kurangnya niat belajar mahasiswa sehingga berdampak 

pada pembelajaran yang kurang dipahami 

 Sedangkan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran 

online menurut Munir (2012) adalah :  

 

1) Kelebihan pembelajaran online  

a) Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga 

pembelajar dapat menentukan sendiri waktunya untuk 

belajar, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu 

yang dimilikinya 

b) Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh online 

tidak terbatas, karena tidak memerlukan ruang kelas, 

sehingga antara pelajar dan pengajar tidak perlu bertatap 

muka secara langsung dalam ruang kelas. pengajar dan 

pembelajar dalam proses pembelajaran memanfaatkan 

fasilitas komputer yang dihubungkan ke internet 

c) Tidak diperlukannya ruang kelas untuk tatap muka dalam 

proses pembelajaran akan mengurangi biaya operasional 

pendidikan, seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan 

kelas atau gedung, transportasi, atau alat tulis menulis, dan 

sebagainya 

d) Pembelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang 

dipelajarinya sesuai dengan minat, keinginan dan 

kebutuhannya, sehingga pembelajaran akan efektif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran  

e) Pembelajaran berlangsung bergantung pada kemampuan 

masing-masing pembelajar. Jika pembelajar telah 

mencapai tujuan pembelajaran, maka dia dapat 

menghentikan proses pembelajaran yang berkaitan dengan 
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suatu materi pembelajaran dan berpindah ke materi 

pembelajaran berikutnya. Namun, jika pembelajar masih 

belum memahami materi yang dipelajarinya maka diberi 

kesempatan untuk mengulang pembelajaran tanpa 

tergantung pada pengajar atau pembelajar lainnya, 

sehingga dapat belajar sampai tuntas 

f) Materi pembelajaran selalu akurat dan mutakhir (up to 

date) karena pembelajar dapat berinteraksi langsung 

dengan berbagai sumber informasi, terutama jika ada 

materi pembelajaran yang belum atau kurang dipahami, 

sehingga keakuratan materi pembelajaran yang 

disampaikan dapat terjamiin. materi pembembelajaran 

dapat diakses setiap waktu lalu disimpan dalam komputer, 

sehingga materi pembelajaran itu mudah diperbarui sesuai 

dengan perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan 

serta teknologi.  

2) Kekurangan pembelajaran online  

a) Tingginya kemungkinan gangguan belajar yang akan 

menggagalkan proses pembelajaran karena pembelajaran 

jarak jauh menuntut pembelajar untuk belajar mandiri atau 

belajar individual. Jika pembelajar tidak disiplin belajar 

secara mandiri, maka ada kemungkinan akan terjadi 

gangguan selama belajar, bahkan mungkin  kegagalan 

dengan terhentinya program pembelajaran.  

b) Pembelajar ketika membuka internetnya tidak 

mendapatkan materi pembelajaran yang diperlukannya, 

sehingga perlu menghubungi pengajar atau tutornya. 

Namun jika harus menunggu pengajar atau tutornya untuk 

online melalui internet, maka pembelajar akan mengalami 

kesulitan mendapat penjelasan pengajar atau tutor secepat 

mungkin.  
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c) Terjadi kesalahan pemahaman pembelajar terhadap materi 

dan tujuan pembelajaran. Persepsi pengajar dan 

pembelajar terhadap materi pembelajaran dan tujuan yang 

harus dicapai mungkin berbeda. Pembelajar mungkin 

merasa sudah menguasai seluruh materi pembelajaran dan 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut, namun sebaliknya 

menurut pengajar, pembelajar tersebut masih belum 

menguasai materi pembelajaran secara tuntas sehingga 

tujuan pembelajaran pun belum tercapai sepenuhnya. 

Untuk mengatasi kesalahan persepsi ini, perlu diadakannya 

evaluasi pada setiap akhir materi pembelajaran.     
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B. Kerangka Teori  

Bagan 2. 1 

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

    : Diteliti 

   : Tidak diteliti 

 

Pembelajaran 

Online  

Karakteristik Pembelajaran  Online 

menurut Rusman (2011) :  

1. Interactivity (Interaktivitas)  

2. Indepedency (Kemandirian)  

3. Accesbillity (Aksebilitas)  

4. Enrichment (Pengayaan)   

 

Dampak Positif Pembelajaran Daring di Masa 

Pandemi Covid-19, menurut Sherly Gaspersz et al 

(2020)  

1. Mendorong percepatan transformasi 

pendidikan  

2. Meningkatkan produktivitas perguruan tinggi 

3. Menimbulkan kreativitas   

 

Dampak Negatif Pembelajaran Daring di Masa 

Pandemi Covid-19, menurut Sherly Gaspersz et al 

(2020)  

1. Penguasaan IT  

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai  

3. Akses internet yang terbatas 

Menurut Reza Fabriza (2020), dalam Nur Fadhila 

Andini (2020) 

1. Memanfaatkan waktu pembelajaran online 

dengan membuka sosial media 

2. Kurangnya niat belajar mahasiswa sehingga 

berdampak pada pembelajaran yang kurang 

dipahami   

Stres  

Biologis 
Psikososial  

Reaksi Fisiologis 
1. Kognitif 

2. Emosi 

3. Perilaku Sosial 

(Sarafino& 

Timothy,2012)  
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BAB III 

KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS DAN DEFINISI OPERASIONAL 

 

A. Kerangka Konsep Penelitian  

 Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang 

hubungan atau kaitan antara konsep-konsep dan variabel-variabel yang akan 

diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 

2012). Kerangka konsep adalah bagian dari kerangka teori, yang bertujuan 

untuk mendepenelitiankan secara jelas variabel pengaruh (variabel 

independent/bebas) adalah pembelajaran online dan variabel yang 

dipengaruhi (variabel dependen/ terikat) yaitu kejadian stres pada 

mahasiswa. 

Bagan 3. 1 

Kerangka Konsep Penelitian 

Variabel Independen      Variabel Dependen 

  

 

 

 

B. Hipotesis Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2017) Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan 

latar belakang rumusan masalah, kerangka teoritis diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Pembelajaran Online  

1. Interactivity (Interaktivitas)  

2. Indepedency (Kemandirian)  

3. Accesbillity (Aksebilitas)  
4. Enrichment (Pengayaan)  

 

 

 Stres Akademik  

1. Reaksi Biologis  

2. Reaksi Psikososial  
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1. Ho: Tidak terdapat hubungan antara pembelajaran online dengan 

kejadian stres pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam As-Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-19.  

2. Ha: Terdapat hubungan antara pembelajaran online dengan kejadian 

stres pada mahasiswa di Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Islam As-

Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-19. 

C. Definisi Operasional  

 

Tabel 3. 1 

Definisi Operasional 

No Variable Definisi 

Oprasional 

Alat  Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 

 Variable 

Independen 

    

1 Pembelajaran 

Online 

Segala bentuk 

aktivitas 

pembelajaran yang 
memanfaatkan 

media elektronik 

untuk belajar  

Sub Variabel: 
1. Interactivity  

2. Independency  

3. Accesbillity 
4. Enricment  

 

Kuesioner   Cut of point      

   (mean) 

1. Baik ≥ 
46 

2. Kurang 

< 46 

Ordinal 

 Variable 

Dependen 

    

2 Stres  

Akademik  
di masa  

pandemi  

Covid-19  

suatu reaksi fisik 

dan psikis 
terhadap setiap 

tuntutan yang di  

sebabkan oleh 
pembelajaran 

online  

Sub Variabel :  
1. Reaksi 

Biologis  

2. Reaksi 

Psikososial 
(emosi, 

kognitif,perila

ku sosial) 

Kuesioner   

 

 

 

 

 

  Cut of point      

    (mean) 
1. Stres 

≥ 64 

2. Tidak 
Stres 

< 64  

 

            

Ordinal  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan 

desain korelasional dengan pendekatan Cross-sectional. Azwar (2014) 

menjelaskan penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui keeratan hubungan di antara variabel-variabel yang 

bersangkutan. Pendekatan cross-sectional adalah penelitian yang 

mengambil satu data variable dependen dan variable independen dan 

keduanya dilakukan dalam sekali waktu (Donsu, 2019). Pendekatan Cross-

sectional bertujuan untuk meneliti hubungan antar variable yang ada. 

Penelitian yang dimaksud untuk mecari ada tidaknya hubungan 

pembelajaran online dengan kejadian stres mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-19.  

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam As-Syafi’iyah. Penelitian dilakukan selama 5 bulan mulai bulan 

Februari sampai dengan bulan Juli 2021, yaitu mulai dari persiapan, 

pengambilan data, pengolahan data, dan penulisan laporan. 

C. Populasi Dan Sempel Penelitian 

1) Populasi penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa S1 reguler semester 2, semester 4, dan semester 6 di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah dengan jumlah 184 

orang.  

 

 



28 

 

 

   FIKes UIA 2021 
 

2) Sampel penelitian 

       Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional sampling, 

Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus slovin.  

 

n =  
N

N. d2 + 1
 

Keterangan :   

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi  

d = Persen kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, 

10% 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :  

n =  
N

N. d2 + 1
 

    =  
184

184(0,1)2+1
 

    = 64,78 (dibulatkan menjadi 65) 

Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 65 mahasiswa.  

Tabel 4.1 Proporsional Responden  

No  Semester  Jumlah 

Populasi  

Jumlah Sampel  

1 Semester 2 60 𝟔𝟎

𝟏𝟖𝟒
𝒙 𝟔𝟓 = 𝟐𝟏  

2 Semester 4 68 𝟔𝟖

𝟏𝟖𝟒
𝒙 𝟔𝟓 = 𝟐𝟒 

3 Semester 6  56 𝟓𝟔

𝟏𝟖𝟒
𝒙 𝟔𝟓 = 𝟐𝟎  

  184 65 

 



29 

 

 

   FIKes UIA 2021 
 

 Dari perhitungan di atas maka diperoleh besaran sampel sebesar 65 

orang. Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki 

kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, dimana kriteria tersebut 

menentukan dapat atau tidaknya sampel digunakan. Adapun kriteria 

inklusi dan eksklusi  adalah sebagai berikut :  

a. Kriteria Inklusi 

1) Mahasiswa aktif yang telah registrasi Formulir Rencana Studi 

(FRS) pada semester tahun akademik berjalan dan terdaftar pada 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam As-Syafi’iyah 

2) Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran online di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah 

3) Mahasiswa S1 reguler semester 2, semester 4 dan semester 6  

prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas 

Islam As-Syafi’iyah yang bersedia menjadi responden 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Mahasiswa yang tidak registrasi Formulir Rencana Studi (FRS) 

pada semester tahun akademik berjalan dan tidak terdaftar pada 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam As-Syafi’iyah 

2) Mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran online di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah 

3) Mahasiswa S1 reguler yang bukan dari semester 2, semester 4, 

dan semester 6 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-

Syafi’iyah  

D. Variabel Penelitian 

 Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok lain (Notoatmodjo, 2012). 

  Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu: 

 

 



30 

 

 

   FIKes UIA 2021 
 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi 

penyebab terjadinya variabel terikat (dependen) (Donsu, 2016). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembelajaran online di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada masa 

pandemi Covid-19.  

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau veriabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas (independen) (Donsu, 2016). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kejadian stres pada mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada masa 

pandemi Covid-19.   

Bagan 4. 1 

variabel penelitian 

 

 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang dapat diamati atau disebut variabel 

penelitian (Sugiono, 2016). Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner 

yang berisi pertanyaan yang perlu dijawab dan diisi oleh responden. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu :  

1. Kuesioner variabel independent (pembelajaran online)  

 Mengenai pengukuran pembelajaran online. Kuesioner yang 

digunakan adalah kuesioner pembelajaran online. Item-item pernyataan 

yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek karakteristik E-

learning. Pernyataan yang diajukan sebanyak 14 pernyataan, yang 

terdiri dari 13 item favorable dan 1 item unfavorable. Jenis skala yang 

Variable independen (X) 

Pembelajaran Online  

Variable dependen (Y) 

Kejadian Stres Mahasiswa  
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digunakan dalam penelitian ini adalah skla likert. Instrument penelitian 

ini menyediakan 5 alternatif jawaban yaitu tidak pernah (TP), jarang 

sekali (JS), kadang-kadang (KD), sering (SR), selalu (SL). Skor yang 

diberikan pada pernyataan favorable yaitu tidak pernah = 1, jarang sekali 

= 2, kadang-kadang = 3, sering = 4, selalu = 5. Sedangkan untuk 

pernyataan unfavorable tidak pernah = 5, jarang sekali = 4, kadang-

kadang = 3, sering = 2, selalu = 1 

Tabel 4. 2 

Kisi-Kisi Kuesioner Variabel Pembelajaran Online 

No Variable Indikator Pernyataa

n  

favorable 

Pernyata

an 

unfavora

ble 

Jumlah 

butir 

1 Pembelajaran 
Online 

1. Interactivity 
(Interaktivitas)  

 

2. Indepedency  

(kemandirian) 
 

3. Accesbillity  

(Aksesbilitas) 
 

4. Enrichment  

(pengayaan)   

1, 2, 3  
 

 

4, 5, 6 

 
 

8, 9, 10, 11 

 
 

12, 13, 14 

- 
 

 

7 

 
 

- 

 
 

- 

 

3 
 

 

4 

 
 

4 

 
 

3 

      

 Total   13 1 14 

 

2. Kuesioner variabel dependent (kejadian stres mahasiswa)  

 Skala stres akademik di susun berdasarkan teori dari Sarafino & 

Timothy (2012) yang terdiri dari aspek biologis dan aspek psikososial, 

aspek psikososial terdiri dari reaksi kognitif, emosi, dan juga perilaku 

sosial. Skala stres akademik terdiri dari 22 item pernyataan, yang terdiri 

dari 21 item favorable dan 1 item unfavorable. Skala stres akademik 

disajikan dalam format skala likert. Instrument penelitian ini 

menyediakan 5 alternatif jawaban yaitu tidak pernah (TP), jarang sekali 

(JS), kadang-kadang (KD), sering (SR), selalu (SL). Skor yang 

diberikan pada pernyataan favorable yaitu tidak pernah = 1, jarang sekali 

= 2, kadang-kadang = 3, sering = 4, selalu = 5. Sedangkan untuk 
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pernyataan unfavorable tidak pernah = 5, jarang sekali = 4, kadang-

kadang = 3, sering = 2, selalu = 1 

 

Tabel 4.3 

Kisi-Kisi Kuesioner Variabel Kejadian Stres Mahasiswa 

No Variable Indikator Pernyataan  

Favorable 

Pernyataan 

unfavorable 

Jumlah 

butir 

1 Kejadian 

Stres 

Mahasiswa 

1. Aspek 

Biologis 

 
 

2. Aspek 

Psikososial  

 
a. Emosi 

 

 
b. Kognitif 

 

 
c. Perilaku 

Sosial  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 
 

 

 

 
9, 10, 11, 12 

 

 
13, 14, 15, 

16 

 
17, 18, 19, 

20, 22 

 

- 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
21  

8 

 

 
 

 

 

 
4  

 

 
4 

 

 
6 

 Total   21 1 22 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrument 

1. Validitas  

 Validitas adalah instrument penelitian yang digunakan untuk 

mengukur ketepatan dan kecermatan data yang diteliti dan dapat 

diartikan sebagai aspek kecermatan pengukuran (Donsu, 2019). Uji 

validitas dilakukan untuk mengukur apakah alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian sesuai atau dapat mengukur apa yang hendak di ukur 

(Sugiyono, 2012). Pada penelitian peneliti menggunakan kuesioner 

tidak baku. Untuk mengujinya, menggunakan tekhnik korelasi dengan 

rumus uji pearson “product moment” :  
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2. Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang 

digunakan (kuesioner) menunjukkan konsistensi dalam mengukur 

gejala yang sama (Sugiyono, 2012). Pengujian reablilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan Teknik Alpha Cronbach, dengan nilai 

standar yaitu 0,60. bila nilai cornbach’s alpha (α) ≥ 0,60 maka 

pernyataan tersebut reliabel (Sugiyono, 2014).  

 

G. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek 

dan proses pengumpulan karakteristik yang diperlukan dalam suatu 

penelitian (Setiadi, 2013). Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data melalui data primer, data diperoleh secara langsung 

dari mahasiswa S1 semester 2, semester 4, dan semester 6 di Fakultas 

Ilmu Kesahatan Universitas Islam As-Syafi’iyah, dengan menggunakan 

alat ukur kuesioner yang di isi langsung oleh mahasiswa dan berisi 

mengenai Variabel independen (pembelajaran online) dan variabel 

dependen (kejadian stres pada mahasiswa). 

2. Metode pengolahan data 

 Pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Data 

yang masih rendah (raw data) perlu diolah sedemikian rupa agar 

menjadi sebuah informasi yang dapat menjawab rumusan masalah dan 

mencapai tujuan penelitian (Sutanto, 2016). Menurut Sutanto (2016) ada 

4 tahapan dalam mengolah data yang harus dilalui, yaitu: 

a. Editing  

Editing merupakan kegiatan untuk mengecek isi kuesioner. 

Apakah jawaban dari kuesioner sudah: 

1) Lengkap : semua pertanyaan sudah terjawab. 
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2) Jelas : jawaban dari pertanyaan jelas secara tulisan maupun 

maksudnya. 

3) Relevan : jawaban yang tertulis relevan dengan pertanyaan. 

4) Konsisten : jawaban antar pertanyaan saling berkaitan dan 

masuk akal. 

b. Coding 

Coding yaitu kegiatan melakukan pengkodean terhadap 

beberapa variabel yang akan diteliti, dengan tujuan untuk 

mempermudah pada saat melakukan analisa data yang saat entry 

data. Penelitian ini mengkategorikan kode pembelajaran online 

yaitu kode 1  untuk katagori baik, dan kode 2 untuk kategori kurang 

baik. Sedangkan untuk pengkategorian kode tingkat stres 

mahasiswa yaitu kode 1 untuk kategori tidak stres, dan kode 2 untuk 

kategori stres. 

c. Processing 

Setelah semua kuesioner terisi dan benar dan telah melewati 

proses coding, maka langkah selanjutnya adalah memproses data 

yang telah dientry agar dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan 

dengan cara menginput data dari kuesioner ke paket program 

computer, salah satu paket program yang sudah umum digunakan 

untuk entry data adalah SPSS. 

 

d. Cleaning  

Cleaning atau pembersihan data adalah kegiatan pengecekan 

kembali data yang sudah dientry, apakah ada kesalahan atau tidak, 

kesalahan mungkin saja terjadi saat memasukan data kedalam paket 

program computer. 
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H. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Univariat 

 Analisa univariat adalah analisa data yang menganalisis satu 

variable. Analisa ini digunakan untuk menguji hipotesis dan berfungsi 

untuk merangkum hasil pengukuran menjadi informasi yang lebih 

bermanfaat, analisa univariat sering digunakan untuk statistic deskriptif 

yang dilaporkan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase 

(Donsu, 2019). Adapun yang dianalisis univariat adalah gambaran 

mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran online di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-

19 dan gambaran kejadian sres pada mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah pada masa pandemi Covid-

19  Untuk menghitung distribusi frekuensi masing-masing variabel 

digunakan rumus sebagai berikut : 

𝑃 =  
𝑓

𝑛
× 100% 

 Keterangan : 

P  : Presentase (%) 

f : Frekuensi  

n : Jumlah sampel 

2. Analisis Bivariat  

 Analisis bivariat adalah analisa data yang menganalisis dua variabel 

(Donsu, 2019). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

menentukan hubungan variabel bebas dan variabel terikat melalui uji 

chi-square. 

Prosedur chi-square dimulai dengan langkah sebagai berikut: 

Rumus Chi Kuadrat : 

 

Keterangan : 

X2: Chi square 

O : Frekuensi Observasi 
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E: Frekuensi Harapan  

 Hasil Uji Chi-Square dimana ρ value < 0,05 maka ada hubungan, 

sedangkan ρ value > 0,05 tidak ada hubungan.  

 Jika terdapat hubungan maka dapat diukur kedekatan hubungan 

dengan koefisien kontingensi. Kriteria keeratan hubungannya diuji 

melalui koefisien kontingensi, dengan formula : 

 

        

Dibandingkan dengan : 

 

       

        Keterangan : 

        X2 : Nilai Chi Square 

        N  : Jumlah keseluruhan 

        m  : Minimal banyaknya baris/kolom 

 

I. Etika Penelitian  

       Penelitian keperawatan perlu diawasi oleh etika penelitian keperawatan 

selain karena melibatkan manusia secara langsung sebagai subjek 

penelitian, ini juga beresiko menimbulkan masalah pada aspek-aspek 

tertentu. Menurut Hidayat (2014) masalah etika yang harus diperhatikan 

sebagai berikut :  

a. Lembar Persetujuan (Informed Consent)  

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan 

responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Lembar 

persetujuan ini ditandatangani oleh responden yang bersedia menjadi 

responden penelitian.   

b. Tanpa Nama (Anonimity) 

Penelitian ini tidak memberikan atau mencantumkan nama responden 

pada lembar pengumpulan data yang diisi oleh responden. Penelitian ini 
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hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data yang diberikan 

kepada responden.  

c. Kerahasiaan (confidentiality)  

Penelitian ini memberikan jaminan kerahasiaan terhadap hasil 

penelitian, baik informasi maupun masalah-masalahnya.  
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Lampiran 1 

 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

          Jakarta,             2021 

Kepada Yth, 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Ade Ajeng Tianti  

Fakultas/NIM  : S1 Ilmu Keperawatan FIKes UIA/ 2720170035 

 

 Saya sedang melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan 

Pembelajaran Online Dengan Kejadian Stres Pada Mahasiswa Di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah Pada Masa Pandemi Covid-

19”. Saya mohon kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner yang saya sediakan. 

Jawaban anda tidak mempengaruhi konduite anda di kampus dan dimana pun 

berada.  

 Terimakasih atas partisipasi anda dalam penelitian ini. 

               Hormat Saya, 

Peneliti 

 

Ade Ajeng Tianti 



 

 

 
 

 

Lampiran 2 

 

INFORMED CONSENT 

  

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama (Inisial) : 

 

Menyatakan bersedia untuk menjadi responden pada penelitian yang akan 

dilakukan oleh Ade Ajeng Tianti Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan 

FIKes UIA yang sedang menyelesaikan penelitian yang berjudul  “Hubungan 

Pembelajaran Online Dengan Kejadian Stres Pada Mahasiswa Di Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Islam As-Syafi’iyah Pada Masa Pandemi Covid-

19” dan saya akan mengikuti proses penelitian serta menjawab pernyataan yang 

tersedia dengan sejujur-jujurnya.  

 

 

 

    Jakarta,           2021   

       Responden, 

 

            

           (                                 ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Lampiran 3 

KUESIONER PEMBELAJARAN ONLINE DAN STRES AKADEMIK 

MAHASISWA  

Bagian I : Data Responden  

Petunjuk : Mohon untuk mengisi data dibawah ini dan beri tanda checklist (✓) 

pada salah satu  kotak         yang tersedia sesuai dengan jawaban menurut anda 

benar. 

1. Kelas  

 A  

 B  

2. Semester  

 Semester 2  

 Semester 4  

 Semester 6 

Bagian II : Kuesioner Pembelajaran Online  

Petunjuk pengisian : Mohon baca baik-baik setiap pernyataan di bawah ini, 

kemudian jawablah dengan cara memberikan tanda checklist (√) pada kotak yang 

di sediakan.  

1. TP : Tidak Pernah  

2. JS : Jarang Sekali  

3. KD : Kadang-Kadang  

4. SR : Sering  

5. SL : Selalu  

 

 

 

 

KODE 

 



 

 

 
 

 

Kuesioner Pembelajaran Online 

 

No 

 

Pernyataan 

Skala 

1 2 3 4 5 

TP JS KD SR SL 

I. Interactivity (Interaktivitas) 

1 Saya hadir saat pembelajaran online  

 

     

2 Saya aktif bertanya di forum kelas saat 

pembelajaran online  

     

3 Saya aktif mengeluarkan pendapat di dalam 

forum kelas saat pembelajaran online 

     

II. Indepedency (kemandirian)  

4  Saya lebih rajin belajar saat dosen 

menggunakan metode online dalam perkuliahan  

     

5 Saya lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan dosen saat pembelajaran online  

     

6 Saya menggunakan berbagai sumber belajar 

digital (e-book, youtube, google, dll) untuk 

menambah pengetahuan selain dari materi yang 

diberikan dosen  

     

III. Accesbillity  (Aksesbilitas)  

7 Saya lebih leluasa mengakses materi kuliah 

kapan saja dan dimanapun berada  

     

8 Dengan penerapan pembelajaran online saya 

memahami materi ajar yang diberikan dosen 

dengan mudah  

     

9 Dengan adanya pembelajaran online membuat 

saya lebih mudah dan cepat mendapat informasi 

perkuliahan 

     

10 Jaringan internet saya tersedia dan dapat 

digunakan dengan baik saat pembelajaran 

online  

     

IV. Enrichment (Pengayaan)  



 

 

 
 

11 Saya siap di tunjuk dosen untuk presentasi tugas 

saat perkuliahan online 

     

12 Saya menggunakan perangkat teknologi seperti 

video streaming, simulasi, dan animasi dalam 

mengerjakan penugasan  

     

13 Saya menguasai materi presentasi yang saya 

presentasikan  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Bagian III : Kuesioner Stres Akademik Mahasiswa  

Petunjuk pengisian : Mohon baca baik-baik setiap pernyataan di bawah ini, 

kemudian jawablah dengan cara memberikan tanda checklist (√) pada kotak yang 

di sediakan.  

1. TP : Tidak Pernah  

2. JS : Jarang Sekali  

3. KD : Kadang-Kadang  

4. SR : Sering  

5. SL : Selalu  

 

No 

 

Pernyataan 

Skala 

1 2 3 4 5 

TP JS KD SR SL 

I. Reaksi Biologis 

1 Ketika saya diminta untuk presentasi, saya 

merasa sakit perut karena grogi 

     

2 Saya merasakan sakit kepala, ketika saya sulit 

memahami materi yang di berikan dosen  

     

3 Jantung saya berdebar-debar ketika menunggu 

nilai ujian UTS 

     

4 Banyak tugas kuliah membuat saya susah tidur  

di malam hari 

     

5 Saya sering keluar keringat disaat kesulitan 

mengerjakan quis yang di berikan dosen   

     

6 Saya merasa tidak selera makan ketika banyak 

tugas kuliah  

     

7 Saya bolak-balik ke toilet untuk buang air kecil 

ketika akan menghadapi ujian 

     

II. Reaksi Psikososial  

II A. Reaksi Emosi  

8 Saya mudah marah ketika mendapatkan tugas 

yang banyak dengan deadline yang bersamaan 

     

9 Saya merasa cemas jika hasil ujian saya rendah 

  

     

10 Saya gelisah dalam mengerjakan tugas, jika saat 

deadline waktu pengumpulan tugas saya belum 

selesai  

     



 

 

 
 

11 Saya merasa panik ketika sedang ujian jaringan 

internet terputus  

     

II B. Reaksi Kognitif  

12 Saya sulit untuk konsentrasi saat dosen sedang 

menjelaskan materi 

     

13 Saya mudah lupa dengan materi yang diberikan 

dosen  

     

14 saya merasa IPK saya yang akan datang 

menurun dibandingkan semester sebelumnya 

     

15 Saya sulit memilih antara harus kuliah atau 

menolong orang tua yang meminta bantuan saat 

saya sedang kuliah online  

     

II C. Reaksi Perilaku Sosial  

16 Saya merasa gugup ketika dosen meminta saya 

untuk bertanya secara tiba-tiba saat 

pembelajaran online  

     

17 Saya pernah membolos mata kuliah saat 

perkuliahan online  

     

18 Saya bermain game di saat perkuliahan online       

19 Saya menggerutu bila ada panggilan telpon 

masuk saat sedang perkuliahan online   

     

20 Saya memilih mematikan kamera zoom saat 

sedang pembelajaran online  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


