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ABSTRAK  

 

Ekawati, Desti. 2019. “Keefektifan Konseling Kelompok Cognitive Behavior 

Therapy dengan Teknik Stress Inoculation Training Untuk Meningkatkan 

Toleransi Distress Akademik Melalui Hardiness Siswa SMA Negeri 12 

Semarang”. Tesis. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pascasarjana. 

Univerditas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Dwi Yuwono Puji 

Sugiharto, M.Pd., Kons., Pembimbing II Mulawarman, Ph.D 

 

Kata kunci: Konseling Kelompok Cognitive Behavior Therapy, Stres Inoculation 

Training, Toleransi Distres Akademik, Hardiness 

 

Stres merupakan salah satu kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja, tidak 

menutup kemungkinan siswa. Stres yang dialami oleh peserta didik selama masa 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang sedang 

dijalaninya. Distres merupakan respon terhadap stres yang tidak sehat, negatif dan 

destruktif pada sebagian siswa. Kondisi seperti ini, menutut siswa untuk mampu 

mentoleransi pengalaman emosional dan pertentangan fisik yang dialaminya sehingga 

berdampak baik pada performa, termasuk dibidang akademik, Hardiness merupakan 

kepribadian yang berfungsi untuk memberika dorongan bagi siswa untuk 

mentoleransi distres. Dengan kepribadian yang hardy siswa akan menggunakan 

transformational coping dalam mentoleransi distress. Konseling kelompok cognitive 

behavioral theraphy (CBT) dengan teknik stress inoculation training, akan membantu 

merekonstruksi kognitif menjadi lebih positif untuk meningkatkan hardiness dan 

mengembangkan perilaku mal adaptif untuk mentoleransi distress. Tujuan penelitian 

ini untuk menguji efektivitas konseling kelompok dengan teknik stress inoculation training 

untuk meningkatkan toleransi distres akademik melalui hardiness. 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen, desain pretest-posttest control 

group dengan melibatkan 14 orang yang dipilih secara purposive dari 70 siswa. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah bootstrapping. Hasil menunjukkan bahwa konseling 

kelompok dengan teknik stress inoculation training terbukti efektif meningkatkan toleransi 

distress akademik (β=15,28 p<0.05) dan hardiness (β=29,46, p<0.05).   

Hasil penelitian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan anatara 

hardiness dengan toleransi distres akademik siswa. Konseling kelompok cognitive 

behavior therapy dengan teknik stress inoculation training efektif dalam memberikan 

dampak tidak langsung untuk meningkatkan toleransi distres akademik siswa melalui 

hardiness. Selain itu juga terdapat hubungan yang siginifikan antara hardiness dengan 

toleransi distress.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan bagi praktisi (konselor) untuk 

dapat melaksanakan kegiatan konseling kelompok dengan menggunakan teknik stress 

inoculation training dalam pengentasaan masalah yang berhubungan dengan kognitif. Selain 

itu, hasil penelitian ini diharapakan untuk dapat dikembangkan kembali dengan temuan-

temuan yang lebih baru. 
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ABSTRACT 

Ekawati, Desti. 2019. “Effectiveness Group Counseling in the Cognitive Behavior 

Therapy with Stress Inoculation Training Techniques to Increase Academic 

Distress Tolerance Through Hardiness Students SMA Negeri 12 Semarang”. 

Thesis. Guidance and Counseling Study Program. Postgraduate. Universitas 

Negeri Semarang. Advisor I Prof. Dr. Dwi Yuwono Puji Sugiharto, M.Pd., 

Kons., Advisor II Mulawarman, Ph.D 

Keywords: Cognitive Behavior Therapy Group Counseling, Stress Inoculation 

Training, Academic Distress Tolerance, Hardiness  

 

Stress is one condition that can be experienced by anyone, does not rule out the 

possibility of students. The stress experienced by students during education is very 

influential on the learning process that is being lived. Distress is a response to 

unhealthy, negative and destructive stress in some students. This condition requires 

students to be able to tolerate their emotional experiences and physical conflicts so 

that they have a good impact on performance, including in the academic field, 

Hardiness is a personality that serves to give encouragement to students to tolerate 

distress. With a hard personality, students will use transformational coping in 

tolerating distress. Cognitive behavioral therapy (CBT) group counseling with stress 

inoculation training techniques, will help cognitive reconstruction become more 

positive for increasing hardiness and developing adaptive mall behavior to tolerate 

distress. The purpose of this study was to examine the effectiveness of group 

counseling with stress inoculation training techniques to increase tolerance of 

academic distress through hardiness. 

The research method used was an experiment, the design of the pretest-posttest 

control group involving 14 people purposively selected from 70 students. The data 

analysis technique used is bootstrapping. The results showed that group counseling 

with stress inoculation training techniques proved to be effective in increasing 

academic distress tolerance (β = 15.28 p <0.05) and hardiness (β = 29.46, p <0.05). 

The results showed that there was a significant relationship between hardiness 

and tolerance of students' academic distress. So that the counseling of cognitive 

groups in behavioral therapy with stress inoculation training techniques is effective in 

providing indirect effects to increase tolerance of students' academic distress through 

hardiness. In addition, there is a significant relationship between hardiness and 

distress tolerance. 

Based on the results of the study, the advice given to practitioners (counselors) 

to be able to carry out group counseling activities using stress inoculation training 

techniques in alleviating cognitive-related problems. In addition, the results of this 

study are expected to be developed again with more recent findings. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Siswa yang mampu mengembangkan potensinya secara positif akan 

menghasilkan prestasi dan penghargaan, sementara siswa yang tidak mampu 

mengembangkan potensi dirinya secara tepat akan bertentangan dengan keinginan 

diri (harapan) dengan tuntutan lingkungannya, memicu munculnya konflik baik 

dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Misalnya, siswa yang tidak 

mampu menghadapi tuntutan pendidikan akan menunjukkan ketidaksenangannya 

dengan berperilaku negatif, menjadi orang yang berprestasi rendah, bekerja di bawah 

kemampuan dalam setiap mata pelajaran atau dalam mata pelajaran yang tidak 

disukai. Ketidakmampuan mereka dalam menuntaskan masalah internal dalam 

dirinya itu akan berpotensi menjadi sumber kegagalan dalam berprestasi (Papalia, 

dkk., 2008) 

Stres merupakan salah satu kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja, tidak 

memandang usia baik tua maupun muda. Di setiap rentang perkembangan usia, 

individu berpotensi mengalami stres. Suartika, Nurdin dan Ruhmadi (2014) 

mengemukakan bahwa stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang baik 

secara fisik maupun mental, terhadap lingkungan sekitarnya yang dirasakan 

mengganggu dan membuat dirinya merasa terancam. Secara otomatis, tubuh akan 

akan menimbulkan reaksi berdasarkan stimulus yang berupa kondisi yang tidak 
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sesuai dengan harapan. Slamet dan Markan (2007) mendefinisikan stres sebagai 

bentuk keadaan diman beban yang dirasakan seseorang tidak sepadan dengan 

kemampuannya untuk mengatasi beban tersebut, reaksi tubuh atas beban yang 

dirasakan terlalu berat utnuk diatasi, merupakan sebuah bentuk dari stress. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa kondisi stress 

merupakan bentuk reaksi individu baik secara fisik maupun mental terhadap kondisi 

lingkungan yang terlalu menekan atau membebani sehingga dirasakan terlalu berat 

untuk diatasi.  

Hasil wawncara dengan guru BK di SMA Negeri 12 Semarang mengatakan 

bahwa disetiap kelasnya masih terdapat siswa yang mengalami distress akademik. 

Hal ini ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang kurang adaptif pada saat jam 

pelajaran berlangsung, seperti ketika siswa diminta untuk menjelaskan tentang suatu 

materi tertentu, siswa terkadang menujukkan gerak-gerik yang berbeda. Disamping 

itu, ketika diberi tugas, PR dan ketika mereka akan menghadapi ujian, secara 

langsung dipikiran mereka bahwa siswa tidak mampu menyelesaikan tugas, PR dan 

ujian akan mendapatkan nilai jelek. Permasalahn tersebut mengakibatkan siswa 

memiliki prestasi dan motivasi yang rendah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Sedangkan berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 12 

Semarang, dengan membagikan skala toleransi distress dan hardiness yang dibagikan 

kepada 105 siswa kelas X di SMA Negeri 12 Semarang maka hasil keseluruhan dari 

presentase yang didapat adalah 75.85 % yang termasuk dalam kategori rendah.  
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Jabari dan Sheykhjan (2015) menjelaskan bahwa stress yang dialami oleh 

peserta didik selama masa pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran yang sedang dijalaninya. Hawari (2011) mengkategorikan stress 

menjadi 2, yakni distress dan eustress, distress maupun stress yang memiliki hasil 

respon terhadap tekanan yang bersifat tidak sehat, negative dan destruktif. Sedangkan 

eustress merupakan stress yang memiliki hasil dari respon terhadap tekanan yang 

bersifat sehat positif dan konstruktif. Sifat dari eustress, akan didapatkan oleh 

individu yang memiliki pola toleransi yang baik terhadap distress. Bardeen, Fergus 

dan Orcut (2013) menjelaskan bahwa, toleransi distress sebagai perasaan atau 

kemampuan sebenarnya untuk mentoleril pengalaman emosional dan pertentangan 

fisik, dan lain-lain.  

Dengan kata lain, toleransi distress memungkinkan individu untuk tetap tumbuh 

ditengah kondisi yang menghimpit (Allan, Macatee & Norr, 2014). Melalui 

pengembangan toleransi distress dalam diri individu, situasi yang menekan akan 

diubah menjadi bentuk dorongan untuk menjadikannya sebagai bahan pembelajaran 

hidup di masa yang akan dating. Stress dan tidak secara otomatis bersifat 

menguntungkan. Melalui toleransi distress inilah, individu akan memiliki derajat 

stress yang moderrat sehingga berdampak baik dalam meningkatkan performa, 

termasuk dibidang akademik. Oleh sebab itu, selama masa pendidikan, peserta didik 

diharpakan mampu untuk mengembangkan eustress dengan baik melalui toleransi 
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terhadap distress, sehingga mereka akan terpacu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

selama masa pendidikannya.  

Sayangnya, dewasa ini banyak stress akademik yang bersifat negative (distress) 

dimiliki oleh siswa. Distress yang dialami oleh siswa tidak dapat ditolerir sehingga 

berpotensi untuk menimbulkan perilaku maladaptive bagi mereka. Kesenjangan akan 

tuntutan akademik yang harus diselesaikan dengan kemampuan mereka dalam 

menyelesaikannya disebut dengan stress akademik (Susana 2007). Stressor academic 

adalah penyebab dari stress akademik. Misalnya tuntutan naik kelas, mendapatkan 

beasiswa, mengejar nilai ulangan, banyaknya tugas pembelajaran, kecemasan 

menghadapi ujian, manajemen waktu, dan lain-lain (Desmita, 2010).  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Suwartika, Nurdin dan Ruhmadi (2014) 

menunjukkan bahwa, taraf kecemasan sampai dengan stress tinggi dialami oleh 

mahasiswa keperawatan yang disebabkan oleh beban akademik yang berlebihan. 

Selanjutnya hasil penelitian dari Rahmi (2013) pada mahasiswa tingkat II 

mengungkapkan bahwa semikin tinggi tingkat stress yang dialami maka semakin 

rendah prestasi akademiknya, demikian pula sebaliknya. Namun, tidak semua 

mahasiswa memiliki stress akademik yang tinggi. Perbedaan reaksi stress pada 

masing-masing individu ini, salah satunya dipengaruhi oeh faktor psikologis 

khususnya kepribadian hardiness (Oon, 2007, Meldi & Kobosa dalam Nurhayati & 

Hidayati, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa hardiness menjadi salah kunci 

bagi individu untuk mrnghadapi stressor dalam hidupnya.  
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Hardiness menurut Kobasa, Maddi & Khan (dalam Gayton & Kehoe, 2015) 

adalah sebuah variabel kepribadian yang berfungsi sebagai sumber daya untuk 

menolak konsekuansi negatif dari kondisi yang merugikan. Selajutnya Maddi dan 

Kobasa (dalam Tavosi, 2015) menjelaskan kemabli, bahwa hardiness adalah sebuah 

variable kepribadian yang berkembang sejak awal kehidupan dari waktu ke waktu. 

Jadi, hardiness adalah variabel kepribadian yang dapat terus berkembang sepanjang 

waktu sebagi sumber kekuatan bagi individu untuk bertahan dalam kondisi yang tidak 

menguntungkan. Pribadi yang hardy akan menggunakan transformational coping saat 

menghadapi situasi yang penuh tekanan, yaitu mengubah kognisi dan tingkah laku 

mereka (Kobosa dan Maddi dalam Bakhshizadeh, Shirouding & Khalatbari, 2013).  

Kobasa (dalam Tavousi 2015) mengatakan bahwa kognitif adalah dasar 

pengembangan kepribadian hardiness. Jadi untuk pengembangan hardiness dimulai 

dari struktur kognitifnya, karena kesejahteraan personal individu dipengaruhi oleh 

kondisi emosi yang dimilikinya yang bersumber pada hasil pemikiran kognisi 

individu terhadap situasi yang terjadi.  

Beck dan Burns dalam (dalam Corey,2013) mengemukakan bahwa slah satu 

masalah menurut teori konseling yang berorientasi kognitif disebabkan adanya 

gangguan pada sistem kognitif yang berupa distorsi kognitif atau kekacauan kognitif, 

oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengembangkan hardiness dan pola toleransi 

terhadap distress akademik dengan sebuah teknik dalam konseling yang mampu 

memberikan dampak pada ranah tersebut. Konseling kelompok cognitive behavioral 
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theraphy (CBT) dengan teknik stress inoculation training, adalah bentuk intervensi 

yang akan dilaksanakan. Jamilian, dkk (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa, format kelompok terapi dalam mengembangkan toleransi distress terbukti 

efektif untuk dilakukan.  

Stress Inoculation Training (SIT), sebuah teknik yang dikembangnkan oleh 

Donald Meichenbaum, yang berdasarkan pada ide bahwa membantu klien megatasi 

stresor-stresor ringan akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan toleransi 

terhadap bentuk-bentuk distress (Erford, 2016). Pelatihan SIT dibangun atsa dasar 

premis bahwa keterampilan yang dipelajari dalam pelatihan stress inoculation dapat 

diaplikasikan dalam situasi lain. Masa depan yang mungkin dihadapi oleh orang 

tersebut (Corey, 2013). Sejak pengembagan teknik ini dimulai, banyak penelitian 

yang menguji kegunaan dan manfaat SIT. Selama lebih dari dua dekade, SIT tetap 

menjadi model dominan untuk pelatihan pengelolaan stress di tempat kerja (Flaxman 

& Bond, 2010).  

Suzana dan Marian (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa SIT sangat 

efektif dalam mengajarkan strategi coping pada remaja untuk mengurangi stress, 

kegelisahan yang diukur dalam jangka pendek, dan tiga bulan setelahnya. Shalkouhi, 

Vatankhah, Bahri (2105), juga menjelaskan bahwa, pemberian SIT mampu 

meningkatkan daya tahan tubuh untuk memerangi situasi stress serta menigkatkan 

harapan hidup. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Flaxman dan Bond (2010) 

menunujkkan bahwa SIT kurang memberikan dampak secara sigifikan terhadap 
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fleksibilitas psikologi dan disfungsional kognitif dalam menghadapi stress di tempat 

kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dampak yang diberikan SIT bagi individu yang 

mengalami stress tidak menjadi konsisten.  

Hal ini disebabkan karena SIT hanya memberikan waktu singkat dalam 

mengintervnsi pada ranah tersebut sehingga berpengaruh pada ketahanan individu 

dalam menghadapi situasi menekan di masa mendatang. Fleksibilitas psikologi dan 

kognitif menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam memunculkan strategi coping. 

Coping itu sendiri terdiri dari usaha kognitif dan tingkah laku yang bertujuan untuk 

mengatasi permintaan baik internal, eksternal, maupun konflik diantaranya yang 

dinilai sangat membebani individu (Kobisa dalam Tavosi, 2015).  

Toleransi distres menjadi terganggu saat stretegi coping gagal dimnculkan 

(Fetzner, Peluso & Asmundson, 2014). Tujuan dari copping dalam toleransi distress 

sendiri adalah untuk merestrukturasikan pikiran mereka kembali ke pemikiran yang 

positif , memperluaskan perspektif (enhaced restructuring), mencoba memahami 

sebaim mungkin (dependen understandings), menentukan tindakan yang akan 

diambil (devie action), dan mencapai  dukungan emosional (emisional support). 

Semua tindakan tersebut dapat ditempuh dengan cara transformasional coping saat 

inidivu memiliki hardiness yang baik (Kobosa dalam Tavousi, 2015).  

Dengan cara menambah durasi pelatihan SIT yang menyentuh pada ranah 

pengembangan keperibadian hardiness (Fase Konseptualisasi), diharapkan mampu 

untuk meningkatkan pola tolrenasi distress akademik mahasiswa. Oleh sebab itu, 
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berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini diharapakan mapu mempertegas dampak 

yang ditimbulkan SIT untuk mengembangkan toleransi distress akademik mahasiswa 

terhadap hardiness.  

1.2. Identifikasi Pemasalahan  

Berdasarkan pamaparan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

ditemukan dalam penlitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Terdapat kesenjangan dari penelitian sebelumnya mengenai kefektifan 

penggunaan teknik stress inoculation training dalam mereduksi stress  

2) Adanya kemungkinan dampak tidak langsung dari teknik stress inoculation 

training dalam menangani masalah yang berkaitan dengan stress.  

3) Banyaknya gejala distress akademik yang ditunjukkan oleh siswa 

4) Banyaknya siswa yang tidak mampu mengelola stress sehingga berakibat pada 

perilaku negatif 

5) Hardiness hanya dimiliki oleh sebagian siswa  

6) Kebutuhan akan ketersedian layanan konseling dengan teknik stress inoculation 

training efektif dalam mengembangkan hardiness dan toleransi distress akademik 

siswa 

1.3. Cakupan Masalah  

Cakupan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengkaji toleransi distress 

akademik dan hardiness siswa ketika proses belajar di sekolah maupun di rumah, jika 

dikaji dengan berbagai pendekatan konseling yang ada. Oleh sebab itu, agar lebih 
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terfokus dan mendalam mengingat luasnya treatment yang dapat dilakukan dalam 

konseling kelompok, maka peneliti memfokuskan pada dua variabel independent 

sebagai treatment (perlakuan) yang diberikan, yaitu teknik stress inoculation training 

dalam konseling kelompok CBT. Batasan subyek penelitian yaitu siswa kelas X BB 

dan X IPS 4 SMA Negeri 12 Semarang.  

1.4. Rumusan Masalah  

Masalah dalam penelitian ini adalah distress akademik yang dialami oleh siswa, 

dan kurangnya karakterisktik hardiness yang dimiliki oleh siswa. Sehingga rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1) Seberapa tingkat hardiness dan toleransi distres akademik siswa?  

2) Apakah konseling kelompok dengan teknik stress inoculation training dalam 

meningkatkan toleransi distres akademik siswa? 

3) Apakah konseling kelompok dengan teknik stress inoculatin training dalam 

meingkatkan hardiness siswa? 

4) Apakah hardiness dapat memberikan dampak langsung terhadap meningkatkan 

toleransi distress akademik  

1.5. Tujuan Penelitian  

Menurut Arikunto, (2011) tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang 

menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Tujuan 

penelitian diharapkan nantinya mampu menjawab dari rumusan masalah yang telah 

dipaparkan. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  
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1) Untuk menganalisis tingkat hardiness dan toleransi distress akademik siswa  

2) Untuk menguji keefektifan konseling kelompok dengan teknik stress inoculation 

training dalam meningkatkan toleransi distress akademik siswa 

3) Untuk menguji keefktifan konseling kelompok dengan teknik stress inoculatin 

training dalam meingkatkan hardiness siswa 

4) Untuk menganalis dampak langsung hardiness terhadap tolernasi distress  

1.6. Manfaat Penlitian  

1.6.1. Teoritis  

Mengenai manfaat bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu pengalaman dan dijadikan sebagai bahan 

perluasan wawasan mengenai keilmuan yang terkait dengan konsep dan praktik 

Bimbingan dan Konseling, khususnya mengenai Layanan Konseling Kelompok 

dengan teknik stress inoculation training dalam mengembangkan toleransi distres 

akademik dan pola perilaku hardiness pada siswa, sehingga peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan dan menyempurnakan berbagai keterbatasan yang peroleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan.  

1.6.2. Praktis  

Manfaat yang dapat diberikan bagi guru Bimbingan dan Konseling ialah 

diharapkan guru Bimbingan dan Konseling dapat mengetahui pengaplikasian layanan 

Konseling Kelompok CBT dengan teknik Stress Inoculation Training untuk 

meningkatkan toleransi distress dan hardiness dalam pengelolaan stres bagi peserta 
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didik di SMA. Karena dalam hal ini guru Bimbingan dan Konseling diharapkan dapat 

mengetahui hal apa yang terjadi pada siswa, khususnya yang menyangkut di dalam 

lingkungan sekolah.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan   

Fenomena mengenai kondisi stres akademik dikalangan siswa menjadi kajian 

tersendiri yang menarik. Kajian tersebut dilakukan dalam bentuk penelitian ilmiah 

yang hasilnya diterbiatkan dalam bentuk jurnal penelitian. Beberapa penelitian 

tersebut diantaranya berkaitan dengan prevalansi stres pada mahasiswa kedokteran 

yang dilakukan oleh Rahman et.al (2013) dengan menggunakan sampel sebanyak 60 

mahasiswa, dengan teknik sampel acak diambil oleh peneliti dengan beberapa kriteria 

diantaranya mahasiswa berasal dari tahun pertama sebanyak 36 mahasiswa, dan dari 

tahun kedua adalah 26 mahasiswa yang terdiri dari 20 laki-laki dan 40 perempuan. 

Dalam penelitian ini dihasilkan beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa 

mengalami stres pada saat menjadi mahasiswa, dan faktor tersebut antra lain 

disebabkan karena jadwal kuliah yang padat sebanyak 33 (55%), terlalu banyak tugas 

19 (13,7%) problem based learning sebanyak 21 (25%), dosen mengajukan 

pertanyaan pada waktu dikelas sebanyak 19 (13,7%), prasarana 17 (28,3%), masalah 

keluarga sebanyak 10 (16,7%), tidak cukup referensi dalam perpustakaan sebanyak 

15 (25%). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vilaseeni dan Surya (2013), tentang 

gambaran tingkat stres pada mahasiswa kedokteran didapatkan hasil penelitian 

menunjukkan dari 100 mahasiswa Fakultas Kedokteran USU, sebanyak 35 orang(35 

%) mengalami stress tingkat rendah, 61 orang (61%) mengalami stres tingkat sedang, 

dan 4 orang mengalami stress tingkat tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2012) tentang tingkat stres dengan 

prestasi belajar mahasiswa tingkat II pada prodi DIII kebidanan Poltekes Kemenkes 

di Banda Aceh, didapatkan hasil penelitian dari 126 responden terdapat mahasiswa 

berprestasi baik dengan 55,6 % dengan mengalami stres normal, tingkat stres ringan 

terdapat (25 %), tingkat stres sedang 20%, dan tingkat stres berat terdapat 7,1%. 

Agar kondisi stres dapat dijadikan pembelajaran dan bernilai manfaat bagi 

individu, maka kondisi dan tuntutan yang menghimpit harus mampu ditoleransi. 

Toleransi distres akademik menjadi penting untuk dikembangkan saat ingin 

memunculkan sifat eustres yang moderat. Beberapa penelitian terkait dengan 

toleransi distres salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Brandt, 

Zvolensky dan Boon (2013) menjelaskan bahwa toleransi distres sangat erat 

hubungannya dengan kecemasan dan gejala depresi.  Saat toleransi distres dinaikkan 

pada diri individu, maka drajat kecemasan dan gejala depresi dapat diminimalkan. 

Beberapa peneltian yang berkaitan dengan toleransi distres juga telah 

dilakukan. Allan, Macatce, Norr dan Schimidt (2014) dalam diskusi hasil 

penelitiannya menyampaikan bahwa, toleransi terhadap distres yang dilakukan oleh 
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individu, akan mencegak mereka untuk merasakan dan berperilaku sesuai yang 

maladaptive. Kemampuan toleransi distres pada individu akan mencegaknya 

terhindar dari sifat depresi, bunuh diri, serta penggunaan narkoba.  Penelitian ini 

dilakukan pada penyendang HIV, yang menunjukkan bahwa, mereka mempu untuk 

menerima kondisi dirinya, serta memiliki kontrol diri yang baik setelah toleransi 

terhadap distres ditingkatkan. 

Bardeen, Fergus dan Orcutt (2013) dalam sebuah penelitian yang mencoba 

mencari konstrak hirarki dari toleransi distres yang tidak dapat dikembangkan. 

Penelitian tersebut mengungkapkan mengenai beberapa faktor lain yang memiliki 

keterkaitan erat dengan individu saat mereka tidak mampu mentoleransi distres 

dengan baik. Pada hasil penelitian korelasinya, mengungkapkan beberapa faktor-

faktor tersebut anatara lain seperti perasaan ketidak pastian, ambiguitas, frustasi, 

sensasi fisik dan emosi negatif. 

Selanjutnya, Zevolensky dan Hogan (2013) dalam penelitiannya pada 

mahasiswa menghaskan pemaparan bahwa toleransi distres yang baik akan 

memungkinkan individu untuk cenderung mengunakan strategi yang lebih baik dalam 

menghadapi stressor akademik seperti mengontrol fleksibilitas diri dan lebih 

memusatkan perhatiannya pada rangsangan-rangsangan distres yang mampu 

memberikan dampak pembiasaan diri terhadap pengalaman-pengalaman yang telah 

terjadi. Untuk itu, sebuah strategi kelompok terapi digunakan sebagai salah satu 

upaya untuk mengembangkan toleransi distres pada kalangan mahasiswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Bakhshizadeh, Shiroudin dan Khalatbari (2013) 

dengan melibatkan 223 orang ibu-ibu yang memiliki tingkat stres menengah keatas. 

Penelitian ini menguji pengaruh yang diberikan oleh hardiness terhdap stres dan 

depresi pasca trauma. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, hardiness 

memiliki pengaruh yang cukup efektif dalam mengurangis stres dan depresi pasca 

trauma. 

Senada dengan hal di atas Lejuez, Banducci dan Long (2013) dalam hasil 

peenelitiannya menjelaskan bahwa toleransi distres adalah bentuk membangun 

tingkat-tinggi dalam diri individu yang terwujud dalam berbagai aspek-aspek regulasi 

yang mempengaruhi perilaku. Misalnya, mengidentifikasi lima poin dimana emosi itu 

dapat diatur: (1) pemilihan situasi, (2) modifikasi situasi, (3) penyebaran perhatian, 

(4) perubahan kognisi, (5) modulasi respon. Anestis, dkk (2012) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa perbedaan individu dalam mentoleransi kesulitan (distress) 

mungkin terwujud dalam kecenderungannya untuk mengurangi atau menghindari 

situasi yang dianggap sebagai potensi untuk menimbulkan kondisi menyedihkan 

(stressor), kekuatan atau bentuk usaha untuk merubah situasi menjadi lebih baik, 

kecenderungan untuk menangkap dan fokus pada kondisi menyedihkan yang dialami 

dan menghadapi situasi tersebut sepenuhnya, dan merubah makna dari situasi 

tersebut. 

Selain itu, Fatzner, Peluso dan Adsmundson (2014) dalam penelitiannya 

mengenai hubungan diferensial dengan gejala PTSD menjelaskan dalam sebuah 



16 

 

diskusinya. Bahwa, toleransi distrea yang rendah akan berdampak pada gangguan 

regulasi emosi serta beberapa aspek kepribadian yang lain.  Dengan rendahnya 

toleransi distres, penilaian negatif individu akan meningkat setelah gejala PTSD 

terlihat.  Hal ini sebagai sebuah bentuk isyarat bahwa, individu mungkin akan 

memiliki kecenderungan untuk menimbulkan strategi coping yang maladaptif. 

Kemudian, Vujanovic dkk (2011) melanjurtkan penelitian mengenai hubungan 

tersebut. Penelitian ini melibatkan 140 orang dewasa yang terdiri dari 72 orang 

perempuan dan 68 laki-laki. Dalam hasil yang disampaikannya menunjukkan bahwa, 

toleransi distres memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan tingkat keparahan 

gejala PTSD yang dimunculkan.  

Beberapa penelitian lain juga telah dilakukan, terkait dengan permasalahan 

yang timbul akibat rendahnya toleransi distres seperti gangguan kecemasan 

(kecemasan umum, obsesif-kompulsif, kecemasan sosial, panik; Carleton et al 2012), 

depresi (Bukner et al, 2007), Gangguan kepribadian borderline (Gratz et al, 2007), 

gangguan makan (Anesti et al, 2011), Penyalahgunaan zat adiptif (Richard et al, 

2011). Dalam dunia akademik siswa, langkah-langkah toleransi distress difokuskan 

pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit yang membutuhkan 

sumberdaya kognitif maupun psikologis (Teresa M. Leyro, Michael J. Zvolensky dan 

Amit Bersntein, 2010). 

Hardiness menjadi variabel penghantar yang penting saat ingin 

mengambangkan toleransi distres. Mengingat manfaat yang dimiliki oleh individu 
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saat memiliki karakteristik hardiness. Beberapa hasil studi sebelumnya yang 

berkaitan dengan pengembangan hardiness serta pengaruhnya terhadap toleransi 

distres akademik yang dimiliki oleh individu juga pernah dilakukan. Salah satu 

penelitian yang dilakukan oleh Thalib, Taacob, dan Islmail (2015) tentang pengaruh 

hardiness dalam menekan keinginana bunuh diri yang diakbitakan oleh stress 

akdemik dikalangan mahasiswa Malaysia. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang 

dapat diambil adalah pentingnya meemiliki sifat hardines dan mengembangkannya 

dalam kehidupan keseharian sebagai modal dalam menghadapi situasi menekan yang 

disebabkan oleh tuntutan-tuntanan akademik yang tidak terpenuhi. Kepemilihan 

hardiness bagi mahasiswa, mampu mengembangkan keterampilan mereka untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi sebgai bentuk pembelajaran dimasa yang aan 

datang. 

Dairuishzadeh dan Bozorgi (2016) selanjutnya menegaskan dalam 

penelitiannya mengenai beberapa komponen penting yang menjadi perhatian dalam 

mengembangkan sifat hardiness ini. Komponen-komponen tersebut adalah kognitif, 

kecerdasan spiritual, dan moral. Penelitian ini membuktikan bahwa terhdapat 

pengaruh yang sangat signifikan antara ketiga komponen tersebut dalam 

mengembangkan hardiness di kalangan siswa tingkat Sekolah Menengah Atas. Saat 

pengembangan dilakukan pada komponen tersebut, maka akan berdampak dapa 

pengembangan hardiness dalam diri individu. 



18 

 

Segun dan Opeyemi (2015) menejelaskan bahwa, hardiness adalah variabel 

prediktor terhadap tolerandi distress dikalangan pelajar. Dalam sebuah penelitian 

yang dilakukannya di Logos State Nigeria, analisis regresi yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa nilai ß = 0,27; t = -3,85; p <0,01, hal ini berarti ada hubungan 

yang cukup signifikan anatara hardiness dengan toleransi distress. Tingkat hardiness 

yang cukup baik, akan menghasilkan sikap toleransi yang cukup baik juga terhadap 

stres. Kondisi hardiness yang dimiliki oleh individu, mampu dijadikan sebagai 

prediktor seberapa tingkat toleransi distres yang dimilikinya. 

Selaras dengan penelitian tersebut, hardiness juga dikatan sebagai variabel 

mediator saat individu melakukan sebuah strategi coping dalam menghadapi sebuah 

situasi yang menekan. Tavousi (2015) dalam sebuah penelitiannya mengenai 

keefektifan sebuah teknik PMRT sebagai sebuah strategi coping dalam menghadapi 

situasi menekan, hardiness menunjukkan peranan mediasinya dalam sebuah pengaruh 

anatara PMRT terhadap stres. Sebuah efek mediasi dimiliki oleh hardiness dalam uji 

coba tenik tersebut. 

Gayton dan Kehoe (2015) menejelaskan dalam hasil penelitiannya mengenai 

hardiness dan sifat dan karakter pada anggota militer di australia. Dalam hasil 

penelitiannya tersebut, mereka menjeaskan bahwa, hardiness menyokong kepribadian 

para anggota militer untuk mengembangkan beberapa sifat yang bermanfaat bagi para 

prajurit militer Australia. Keberadaan hardiness yang kuat dalam diri prajurit, akan 

mengembangkan sifat dan karakter cinta belajara, ketekunan, kersama tim, dll. 
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Penggunaan kelompok therapy seperti layanan konseling kelompok merupakan 

sebuah bentuk layanan yang cukup efektif  saat ingin mengembangkan hardiness dan 

toleransi distres. Jamilian dkk (2014) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

pennggunaan kelompok terapi dalam pengembangan toleransi distres akademik yang 

melibatkan ranah kognitif (hardiness) menjadi sangat efektif.  Penggunaan teknik SIT 

dalam format konseling kelompok menjadi harapan dalam mengurangi stres. 

Beberapa penelitian mengenai penggunaan SIT terhadap stres telah dilakukan, 

diantaranya penelitian Hourani, dkk (2016) yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

SIT merupakan program pelatihan yang efektif untuk mencegah PTSD akibat 

berbagai himpitan dan tuntutan yang dialami.  

Flaxman dan Bond (2010) menjelaskan dalam hasil penelitiannya, bahwa 

penggunaan SIT mampu mengembangkan ranah penerimaan dan komitmen para 

pekerja ditempatnya berkerja.  Dengan merekonstruksi ulang disfungsional kognitif 

yang terjadi, maka stres para perkerja dapat diturunkan. Pelatihan coping stress yang 

didapatkan pada peserta pelatihan, akan membantu mereka dalam menghadapi situasi 

yang menekan. 

Lee, dkk (2016) dalam penelitiannya memberikan penjelasan bahwa dengan 

memberikan SIT pada para peserta pelatihan, memberikan pembekalan bagi mereka 

untuk belajar, berlatih dan meningkatkan keterampilan coping. Selain itu, pemeberian 

pelatihan ini juga mampu meningkatkan kontrol kognitif dan respon terhadap kondisi 

yang menghambatnya sehingga akan berakibat pada peliraku yang lebih adaptif. 
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Jesus, dkk (2014) meneliti mengenai pengaruh langsung pelatihan manajement 

stres pada guru dan dokter (kaitannya dengan kelelahan emosional, ganguan kerja, 

dan keyakinan irasional) dengan menggunakan teknik metaanalisis. Dalam beberpa 

penelitian mengenai hal ini yang dilakukan di brasil menunjukkan bahwa, terdapat 

pengaruh langsung yang signifikan yang ditimbulkan pada pelatihan tersebut, 

terutama pada aspek keyakinan irasional. Hal ini berarti, pelatihan menejemen stres 

sangat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perbaikan struktur 

kognitif para peserta pelatihan. 

Hourani, L dkk (2016) mencoba mengembangkan dan mengevaluasi program 

SIT untuk para anggota militer dalam mencegah terjadinya stres terhadap peperangan 

dan traumatik selepas menjalani pertempuran. Pengembangan program ini terbukti 

mampu memberikan perlindungan bagi para anggota militer yang tidak memiliki 

masalah mental dasar dari PTSD. Pengembangan program SIT terbukti juga mampu 

menjadi pencegah dari kondisi stres yang berat oleh para anggota militer.  

Shalkouhi, Vatankhah dan Bahri (2015) dalam penelitiannya membuktikan 

keefektifan dari SIT terhadap dayatahan (resiliency) individu. Dengan melibatkan 

kelompok kontrol dan eksperimen, pengaruh signifikan terlihat pada pada kelompok 

eksperimen yang mendapatkan perlakuan berupa SIT terhadap peningkatan ketahanan 

mereka.  Dengan menggunakan teknik analisis ANCOVA, data yang terkumpul 

dianalisis dan mendapatkan kesimulan tersebut. 
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Szabo dan Marian (2012) juga mencoba mengeksplor manfaat dari SIT bagi 

remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIT merupakan metode yang efektif 

untuk mengajarkan remaja menekankan strategi coping, memiliki efek positif yang 

signifikan secara statistik pada dirasakan stres, kegelisahan, dan saat pikiran diri, 

yang diukur dalam jangka pendek dan setelah tiga bulan. Penelitian ini dilakuan 

dengan melibatkan tiga kelompok remaja. 

Penggunaan metode kelompok dalam pengaplikasian teknik SIT pada 

mahasisiwa juga pernah dilakukan oleh Jamshidifar, Moghadan, dan 

Mohammadizadeh (2014) dalam penelitiannya. Dengan melibatkan kelompok 

eksperimen dan kontrol pada 30 orang mahasiswa yang dipilih secara acak. Hasil 

pelatihan SIT pada mahasisiwa terbukti efektif dalam mengurangi stress dan 

kecemasan sebagai gejala awal.  

 

2.2 Kerangka Teoritis  

2.2.1 Hardiness 

2.2.1.1 Pengertian Hardiness 

Tipe kepribadian atau pola perilaku yang sering dibicarakan akhir-akhir ini 

adalah “ketabahan” (hardiness atau hardy personality), sebuah gagasan konsep dari 

Kobosa. Hardiness adalah merupakan suatu bentuk kepribadian yang dapat 

membantu individu dalam menghadapi atau melawan stres (Kobosa dalam Taher, 

Khasani & Kermani, 2014) 
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Scuts & Sculz (2010) menjelaskan bahwa individu yag memiliki tingkat 

hardiness yang tinggi memiliki sikap yang membuat mereka lebih mampu melawan 

stres. Kepribadian hardiness akan membantu individu menjadi antusias dalam 

menyongsong masa depan karena suatu perubahan yang terjadi dalam hidupnya 

dimaknai sebagai tantangan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan hidupnya 

kelak. Dengan kata lain, individu yang hardiness akan selalu optimis dalam 

menjalani hidupnya. Maddi (dalam Nurhidayah & Hidayati, 2009) menyatakan 

bahwa hardiness adalah karakteristik kepribadian yang dapat membantu individu 

menjadi seorang yang kuat, stabil dan selalu optimis ketika menemui situasi yang 

memunculkan stres dan juga membantu menurunkan efek negatif dari stres yang 

dialami. 

Hardiness adalah kepribadian yang membantu individu dalam menghadapi 

stres (Ivancevich, dkk, 2007). Individu dengan karakteristik hardiness beranggapan 

bahwa dirinya pada suatu keadaan yang dikendalikan oleh diri sendiri, berkomitment 

terhadap kegiatan-kegiatan di dalam kehidupannya dan mengaggap tantangan harus 

dihadapi karena menurutnya tantangan adalah bagian dari perubahan dalam hidup. 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hardiness adalah karakteristik kepribadian yang menjadi kekuatan dasar untuk 

menemukan kapasitas ketika menghadapi tekanan, dan akhirnya dapat membentuk 

perilaku yang efektif terhadap lingkungan dan memiliki perasaan yang bermakna, 

sehingga dapat meminimalisir dampak negative dari stress. 
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2.2.1.2 Aspek-aspek kepribadian Hardiness  

Mengacu pada penelitian Kobosa (dalam Safarindo 2012), terdapat tiga aspek 

yang yang terdapat dalam kepribadian hardines yang menjadi pokok dalam 

penelitiannya. Aspek-aspek tersebut adalah: 

1) Komitmen 

Komitment adalah kecenderungan untuk melibatkan diri dalam hal apapun 

yang kita lakukan. Individu yang kuat dalam komitmnet akan memandang 

keterlibatan dengan peristiwa-peristiwa dalam hidup dan orang-orang disekitar 

sangat penting. Dengan komitmen tinggi yang dimiliki oleh individu, dia akan 

berusaha untuk melibatkan secara penuh dirinya terhadap pekerjaan dan 

tanggungjawab yang menjadi bagian dari kehidupannya, mereka tidak berfikir 

untuk dapat menjauh keadaan yang menekan, misalnya tekanan pekerjaan, 

maupun tekanan tugas sekolah. 

Individu dengan karateristik hardiness akan menjalani hidup dengan 

keyakinan dan semangat serta menganggap hidup yang dijalaninya penuh arti. 

Mereka akan mengisi ari-ari yang baru dengan aktivitas yang berguna dan 

bermanfaat. Kepribadian hardiness juga akan membantu individu dalam 

bersimpati dengan keadaan dan perasaan orang lain. Ketika ada situasi yang 

menyenangkan ia akan ikut senang. Ketika ada situasi yang sedih, dia akan 

ikut sedih. Tidah hanya terlibat dalam kehidupannya sendiri, individu yang 

hardiness akan terlibat pula dalam kegiatan diluar dirinya, yaitu kegiatan 
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masyarakat, baik terlibat dalam lembaga formal meupun lembaga non formal. 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness akan memiliki tujuan dalam 

hidupnya. 

2) Kontrol 

Jika individu mempunyai kontrol yang kuat, maka akan berusaha terus 

menerus untuk mempengaruhi hasil yang didapatkan. Kekuatan kontrol yang 

dimiliki oleh individu, mampu membuatnya percaya dan bertindak seolah-olah 

dapat mempengaruhi jalannya peristiwa. Individu yang memiliki kontrol diri 

akan merasa percaya diri, merasa berpengalaman, mempunyai kekuatan dan 

kemampuan yang bisa mempengaruhi kehidupannya, termasuk tantangan yang 

dihadapi. 

Individu yang hardiness akan berusaha untuk mengatasi rintangan dan 

menyelesaikan masalah dalam idupnya dengan berbekal pada pengalam dan 

pengetahuan yang dimiliki. Sehingga, orang yang memiliki hardiness tinggi 

akan merasa dirinya mampu mengaur diri dalam kehidupannya dan juga 

lingkungannya.  Orang yang tangguh tidak hanya menerima begitu saja 

pengaruh dari lingkungan, namun individu tersebut aktif dalam mempengaruhi 

lingkungannya dengan menanggapi dan mengambil manfaat sesuai dengan 

cita-cita dan tujuan hidupnya. 

3) Tantangan 
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Orang yang memiliki hardiness yang tingggi akan menyukai tantangan. 

Individu yang menyukai tantangan, memandang situasi yang menekan, sebagai 

sesuatu kesempatan untuk belajar, mengembangkan dan tumbuh dalam 

kebijaksanaan. Seseorang yang memiliki karakteristik hardiness melihat 

tantangan sebagai harapan terkait dengan perubahan dalam kehidupan adalah 

sesuatu yang wajar, dan bahwa perubahan akan merangsang pertumbuhan 

pribadi. 

Kepribadian hardiness membuat seseorang memandang sesuatu yang sulit 

dalam hidupnya bukan merupakan sesuatu hambatan, namun mereka 

menganggap sebagai tantangan. Bagi mereka, perubahan dalam hidup bukan 

merupakan sebuah ancaman, namun dianggap sebagai peluang untuk belajar 

dan berkembang menjadi orang yang lebih baik.  

2.2.1.3 Kajian SIT dengan Hardiness 

Kobasa menjalaskan bahwa, dengan karakter hardiness yang dimiliki oleh 

individu, memungkinkannya untuk memandang sebuah kesulitan sebagai hambatan, 

akan tetapi dipandang sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi (Scuts & Sculz , 

2010). Penting bagi mahasiswa untuk memiliki pandangan seperti tersebut diatas 

dalam menghadapi situasi sulit di masa akademiknya. Untuk itu, individu harus 

mampu untuk memandang secara baik tentang dirinya serta mengevaluasi tingkah 

lakunya. Self-observation menjadi langkah awal dalam belajar untuk proses 

perubahan diri.  Proses ini melibatkan peningkatan sensitivitas pikiran, perasaan, 
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tindakan, reaksi fisiologis dan cara berreaksi terhadap orang lain. Selama kegiatan ini 

berlangkung, klien memperoleh struktur kognitif baru yang memungkinkan untuk 

melihat masalah mereka lebih positif melalui fase pertama SIT yang mengajarkan 

pendidikan mengenai konseptualisasi diri mereka.  

Tujuan pemberian pelatihan stress inoculation tidak hanya mengajarkan secara 

spesifik mengenai cara yang digunakan untuk menghadapi situasi stress, akan tetapi 

program ini juga dirancang sebagai bentuk intervensi untuk mempersiapkan klien dan 

memotivasi mereka untuk berubah melalui ketahanan diri yang dimiliki dan saat 

gejala stress kambuh kembali (Corey, 2013). Hardiness sebagai bentuk kepribadian 

yang memberikan ketahanan dalam mengahadapi situasi yang stress seyogyanya 

dapat dikembangkan melalui pelatihan SIT dengan tiga fase yang terdapat di 

dalamnya. Hardiness ini yang akan menjadi bagian dari karakter kepribadian yang 

mempunyai fungsi sebagai sumber perlawanan ketika individu mengalami kejadian 

yang mendimbulkan stress (Maldi & Kobasa dalam Nurhayati dan Hidayati, 2009). 

Mengacu pada penelitian Kobosa (dalam Safarindo 2012), terdapat tiga aspek 

yang yang terdapat dalam kepribadian hardines yang menjadi pokok dalam 

penelitiannya yaitu; komitmen, kontrol dan tantangan menjadi indikator yang harus 

ditingkatkan dalam menghadapi situasi stress. Spurlock (2008) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa semakin rendah hardiness yang dimiliki dalam kepribadian 

individu, maka kemungkinkan untuk distress juga semakin tinggi. Berdasarkan teori 

perubahan perilaku yang dikembangkan oleh Meichenbaum, bahwa perubahan itu 
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melalui interaksi komunikasi dengan diri, struktur kognitif, dan hasil perilaku yang di 

timbulkan (Corey: 2013). Mengembangkan perilaku yang terdapat dalam karakter 

hardiness maka SIT menyokongnya dengan pemberian keterampilan coping stress 

yang dapat diterapkan dalam masalah ini, dan kemungkinan kesulitan di masa depan.  

 

2.2.2 Tolerandi Distress Akademik 

2.2.2.1 Pengertian Toleransi Distres Akademik 

Seperti yang sudah di jelaskan dalam bagian sebelumnya diatas, bahwa, tidak 

selamanya stress mampu memberikan dampak positif (manfaat) bagi seseorang. 

Stressor yang dialami oleh individu menjadi baik saat mampu dikelola menjadi 

sebuah dorongan dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, distress yang sudah 

dialami oleh individu, membutuhkan keterampilan pengelolaan distress untuk 

merubahnya menjadi pendorong. Sehingga pengelolaan distress menjadi hal yang 

penting bagi mahasiswa saat menjalani tugas akademiknya. 

Bardeen, Fergus, dan Orcult (2013) menjelaskan bahwa, toleransi distress 

(distress tolerance) sebagai perasaan atau kemampuan sebernarnya untuk mentolerir 

pengalaman emosional dan pertentangan fisik, seperti kondisi afektif yang negatif, 

ketidaknyamanan fisik, dan lain-lain. Dengan kata lain, tolerandi distress 

memungkinkan individu untuk tetap tumbuh ditengah kondisi yang menghimpit 

(Vujonovic dkk. 2011: 129). Toleransi distress, biasanya didefinisikan sebagai 

kapasitas untuk menahan paparan keadaan emosional atau kondisi yang tidak 
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menyenangkan. Zvolensky dan Hogaan (2013) menjelaskan bahwa toleransi distress 

adalah sebuah kemampuan untuk mengalami dan menahan keadaan psikologis yang 

negatif. Toleransi distress dianggap sebagai kumpulan dari meta-emosi yang terdiri 

dari hasil evaluasi dan harapan saat mengalami kondisi emosi yang negatif. Hal 

tersebut dihubungkan pada (1) toleransi dan hal yang tidak menyenagkan, (2) 

penilaian dan penerimaan, (3) kecenderungan untuk menyerap perhatian dan 

gangguan fungsi, (4) regulasi emosi, khususnya pada kecenderungan pemilihan 

konsekwensi tindakan. Aspek-aspek tersebut menjadi indicator dalam menentukan 

tingkatan dari toleransi distress yang dimiliki oleh individu. Mahasiswa yang sedang 

mengalami masa pendidikan, distress yang dirasakan di khsusukan pada sebuah studi 

mengenai stresor yang berkaitan dengan kegiatan akademik. indikator diatas yang 

kemudian menjadi kaitan dalam menghadapi stressor akademik mahasiswa. 

Senada dengan hal di atas, selanjutnya Gross (dalam Lejuez, Banducci & 

Long, 2013) menjelaskan bahwa toleransi distress adalah membangun tingkat-tinggi 

dalam diri individu yang terwujud dalam berbagai aspek-aspek regulasi yang 

mempengaruhi perilaku. Misalnya, mengidentifikasi lima poin dimana emosi itu 

dapat diatur: (1) pemilihan situasi, (2) modifikasi situasi, (3) penyebaran perhatian, 

(4) perubahan kognisi, (5) modulasi respon. Perbedaan individu dalam mentoleransi 

kesulitan (distress) mungkin terwujud dalam kecenderungannya untuk mengurangi 

atau menghindari situasi yang dianggap sebagai potensi untuk menimbulkan kondisi 

menyedihkan (stressor), kekuatan atau bentuk usaha untuk merubah situasi menjadi 
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lebih baik, kecenderungan untuk menangkap dan fokus pada kondisi menyedihkan 

yang dialami dan menghadapi situasi tersebut sepenuhnya, dan merubah makna dari 

situasi tersebut (Anestis, Michael, D., et al 2012). 

Secara khusus, berdasarkan pemaparan di atas maka individu dengan tingkat 

toleransi distress yang rendah akan cenderung untuk menghindari stressor, dengan 

menggunakan strategi-strategi perilaku yang maladaptif. Pada akhirnya, penggunaan 

strategi seperti ini akan menjerumuskan individu pada semuap permasalahan yang 

lebih besar. Sebaliknya, individu dengan tingkat toleransi distress akademik yang 

relatif lebih tinggi, mungkin akan cenderung menggunakan strategi yang lebih 

maladaptif dalam menghadapi stressor yang datang. Mislanya, individu dengan 

tingkat toleransi distress yang baik, akan mampu untuk mengontrol flesibelitas 

dirinya dan lebih memusatkan perhatiannya pada rangsangan-rangsangan distress 

yang mampu memberikan dampak pembiasaan diri terhadap pengalaman-pengalaman 

yang terjadi (Zevolensky, et al 2010). Beberapa permasalahan yang timbul akibat 

rendahnya toleransi distress seperti gangguan kecemasan (kecemasan umum, obsesif-

kompulsif, kecemasan sosial, panic; Carleton et al 2012), depresi (bukner et al, 2007), 

Gangguan kepribadian borderline (Gratz et al, 2007), gangguan makan (Anesti et al,  

2011), Penyalahgunaan zat adiptif (Richard et al, 2011). Dalam dunia akademik 

mahasiswa, langkah-langkah toleransi distress difokuskan pada kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas sulit yang membutuhkan sumberdaya kognitif maupun 

psikologis (Teresa M. Leyro, Michael J. Zvolensky dan Amit Bersntein, 2010). 
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2.2.2.2 Gejala Distres Akademik 

Olenjnik dan Holschuh (2007:88) mengemukakan reaksi individu yang 

tergolong distres terhadap stressor akademik terdiri dari: 

1) Pemikiran. Respon yang muncul dari pemikiran, seperti: kehilangan rasa 

percaya diri, takut gagal, takut berkonsentrasi, cemas akan masa depan, 

melupakan sesuatu, berfikir terus menerus mengenai apa yang harusnya 

mereka lakukan. 

2) Perilaku. Respon yang muncul dari perilaku seperti: menarik diri, 

menggunakan obat-obatan dan alkohol, tidur terlalu banyak atau sedikit, 

dan menangis tanpa alasan. 

3) Reaksi tubuh. Reaksi yang muncul dari reaksi tubuh seperti, telapak tangan 

berkeringat, detak jantung meningkat, mulut kering, merasa lelah, sakit 

kepala, rentan sakit, mual dan sakit perut. 

4) Perasaan. Respon yang muncul dari perasaan seperti cemas, mudah marah, 

murung, dan merasa takut. 

Menurut Helmi (Ross, Niebling, & Heckret 2008) ada empat macam reaksi 

stress akademik, yaitu reaksi psikologis/psikis, fisiologis, proses berfikir (kognitif), 

dan tingkah laku. Perwujudan dari gejala yang diakibatkan dari stress akademik dapat 

berupa positif maupun negatif. Reaksi gejala stress yang berbersifat negative yaitu: 
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1) Reaksi psikologis, biasanya lebih dikaitkan dengan aspek emosi, seperti 

mudah marah, sedih, mudah tersinggung, hilang rasa humor, mudah 

kecewa, dan gelisah ketika menghadapi ujian. 

2) Reaksi fisiologis, biasanya muncul dalam bentuk keluhan fisik, seperti 

sakit kepala, sakit lambung (maag), hipertensi (tekanan darah tinggi), 

jantung berdebar-debar, insomnia (susah tidur), mudah lelah, gatal-gatal di 

kulit, rambut rontok, keluar keringat dingin, kurang selera makan, dan 

sering buang air kecil. 

3) Reaksi proses berfikir kognitif, biasanya tanpak pada gelaja sulit 

berkonsentrasi, mudah lupa, bingung, tidak punya tujuan hidup, berfikir 

negative, prestasi menurun, kehilangan harapan, merasa tidak berguna, 

merasa tidak menikmati hidup, dan sulit mengambil keputusan. 

4) Reaksi perilaku, gejala yang nampak pada perilaku seperti: gugup suka 

berbohong, sering membolos, tidak disiplin, tidak perduli pada materi 

pelajaran, sering menggerutu, malas, belajar, sering tidak mengerjakan 

tugas, suka menyontek, sering menyendiri, takut bertemu guru, dan bahkan 

perilaku menyimpang seperti mabuk, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, 

frekuensi merokok meningkat, dan menarik diri dari lingkungan sosial. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis 

besar bahwa gejala atau reaksi stress akademik pada dasarnya sama, yaitu reaksi 

psikologis/psikis, fisiologis, proses kognitif/berfikir, dan tingkah laku. 
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2.2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Mentoleransi Distres 

Akademik 

Setiap orang mengalami stres dan kapistas yang berbeda-beda. ada sejumlah 

faktor yang menentukan bagaimana intensitas tingkat stres yang timbul dapat 

mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi. Oon (2007) Mengungkapkan 

bahwa stress akademik diakibatkan oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal.  

Faktor internal yang dapat menyebabkan stress akademik yaitu: 

1) Pola fikir. Individu yang berfikir mereka tidak dapat mengendalikan situasi 

mereka cenderung mengalami stress lebih besar. Semakin besar tingkat 

kendali fikir yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan stres yang akan 

dialami. 

2) Kepribadian. Kepribadian yang dimiliki oleh individu dapat menentukan 

tingkat toleransinya terhadap stres. Tingkat stres yang optimis biasanya 

lebih kecil daripada tingkat stress yang pesimis. 

3) Keyakinan diri. Keyakinan terhadap diri memainkan peranan penting 

dalam menginterprestasikan situasi-situasi disekir individu. Keyakinan 

yang dimiliki oleh individu dapat mengubah cara berfikirnya terhadap 

suatu hal bahkan dalam jangka panjang dapat membawa stress secara 

psikologis (Vujonovic ddk, 2011). 

Selanjutnya, Faktor eksternal yang dapat menyebabkan stress akademik bagi 

individu adalah: 
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1) Pelajaran lebih padat. Kurikulum dalam sistem pendidikan telah ditambah 

bobotnya dalam strandar lebih tinggi. Akibatnya persaingan lebih tinggi. 

Akibatnya persaingan semakin ketat, waktu belajar bertambah dan beban 

pelajaran semakin berilpat. Walaupun beberapa alassan tersebut penting 

bagi perkembangan pendidikan dalam negara, tetapi tidak dapat menutup 

mata bahwa hat tersebut dapat menjadikan tingkat stress yang dihadapi 

perserta didik meningkat pula. 

2) Tekanan untuk berprestasi tinggi. Para mahasiswa sangat ditekan untuk 

memiliki nilai-nilai yang tinggi disetiap ujian-ujian mereka. tekanan ini 

biasanya datang dari orang tua, dosen, tetangga, teman sebaya, dan diri 

sendiri sehingga muncul ungkapan “tidak dapat A kamu mati”, walaupun 

terdengar sangat dramatis, tetapi itulah yang dirasakan para mahasiswa. 

3) Tekanan lingkungan (Zvolensky & Hagoon, 2013). Pendidikan selalu 

menjadi symbol status sosial. Orang dengan kualifikasi pendidikan tinggi 

akan dihormati oleh masyarakat dan yang tidak berpendidikan tinggi akan 

dipandang kurang. Mahasiswa yang berhasil dalam prestasi akademik akan 

disukai, dikenal, dan dipuji oleh masyarakat. Mereka menjadi kebanggaan 

dan kebahagiaan bagi orang tuanya. Oleh karena itu, dapat dimengerti 

bahwa banyak orang tua yang menginnginkan anak-anaknya memiliki 

pendidikan tinggi yang baik sehingga mencerminkan keberhasilan orang 

tuanya, sekaligus menentukan status bagi masyarakat. Sebaliknya siswa 
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yang tidak berprestasi, di masyarakat disebut lamban, malas atau sulit. 

Mereka dianggap sebagai pembuat masalah dan cenderung ditolak oleh 

guru, dimarahi oleh orang tua dan dijauhi oleh teman-teman sebayanya. 

Siswa tersebut sulit diharapkan untuk berprestasi dan biasanya 

membuatnya mengalami kesulitan untuk meningkatkan diri dalam 

pendidikan dan keterampilannya. 

4) Orang Tua. Dikalang orang tua yang terdidik dan memiliki informasi, 

persaingan untuk menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan 

dalam berbagai aspek juga lebih stress. Seiring dengan menjamurnya 

pusat-pusat pendidikan informal, berbagai macam program tambahan, 

kelas seni rupa, musik, balet, drama dalam lainya yang juga menimbulkan 

persaingan antar siswa untuk menjadi terpandai, terpintar dan serba bisa. 

Ditambah tekanan dari teman sebayanya, kebanyakan orang tua 

mengabaikan perkembangan lain, yang sebenarnya tidak kalah penting bagi 

perkembangan individu, seperti perkembangan nilai moral dan perilaku 

yang baik.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kempuan mentoleransi distress akademik dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaknik dari faktor internal seperti kondisi individu, kondisi kepribadian, 

penilaian kognitif individu, strategi coping yang digunakan, keyakinan diri (efficacy), 

dana manajemen waktu yang digunakan; dan faktor eksternal seperti dukungan orang 
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tua, tekanan untuk berprestasi tekanan dari lingkungan, tekanan keuangan, dan 

permasalahan sosial (seperti masalah relationships dan loneliness). 

2.2.2.4 Kajian Hardiness dengan Toleransi Distress Akademik. 

Stress akademik sebagai sebuah kondisi ketegangan yang diakibatkan karena 

banyaknya himpitan, ataupun tuntutan akademik. Dowood (Dalam Hussain 2008) 

mengemukakan bahwa peserta didik yang mengalami stress akademik mempengaruhi 

kinerja akademik mereka. lebih lanjut Sengkar (2013) menjelaskan bahwa yang 

paling sering disebut stressor oleh perserta didik terkait dengan banyaknya tugas 

akademik. 

Fakta hidup yang sering dihadapi oleh seseorang individu salah satunya adalah 

stress. Kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk menghadapi stress akan 

ditentukan oleh cara individu ketika menghadapi stress. Faktor psikologis akan 

mempengaruhi bagaimana respon individu terhadap stress. Hardiness adalah salah 

satu bentuk kepribadian yang dapat mempengaruhi dan menahan akibat yang 

ditimbulkan dari stress. 

Maldi dan Kobasa (dalam Nurhidayah & Hidayati, 2009) menjelaskan bahwa 

hardiness adalah karakteristik kepribadian yang mempunyai fungsi sebagai sumber 

perlawanan ketika individu mengalami kejadian yang menimbulkan stress. Lebih 

lanjut, Maldi dan Kubasa menjelaskan bahwa harness merupakan kunci agar individu 

dapat bertahan ketika menghadapi tekanan dalam hidupnya. 
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Maddi Kahn & Maddi (dalam Spurlock, 2008) menemukan bahwa pelatihan 

hardiness bermanfaat untuk para karyawan dalam mengatasi masalah stress kerja. 

Spurlock (2008) juga meneliti antara hubungan stress kerja, hardiness dan burnout 

pada fakultas keperawatan dengan jumlah sebanyak 210 mahasiswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mahasiswa pada fakultas keperawatan memiliki tingkat stress 

dan burnout tinggi. Hardiness berfungsi sebagai zat penyangga terhadap burnout.  

Semakin tinggi hardines, maka semakin rendah burnout yang dialami mahasiswa 

keperawatan, bahkan dalm menghadapi stress yang terkait dengan tugas-tugas selama 

di fakultas keperawatan. 

Peristiwa-peristiwa yang berpotensi menjadi tekanan dalam hidup dapat 

dikurangi dengan kepribadian hardiness dengan cara meningkatkan strategi dalam 

menyesuaikan diri. Individu yang tangguh tetap akan mengalami stress ketika 

menghadapi keadaan yang menekan, namun dengan adanya hardiness, individu dapat 

menghadapi dan menyikapinya dengan menerapkan strategi yang positif agar 

menciptakan kenyamanan. 

Hardines memberikan keberanian dan dorongan (motivasi untuk melakukan 

kerja keras dalam mengubah stress dari potensi yang merugikan menjadi sebaliknya 

yaitu sebagai peluang untuk pertumbuhan (Maddi dalam tavousi 2015). Dengan kata 

lain, tahan banting adalah jalur untuk ketahanan dibawah stress (Bonanno dalam 

Taher, Ahandi, Kashani, & Kermani, 2014) 
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Maddi (Tavousi, 2015) juga menjelaskan bahwa psikologi positif meyakini 

bahwa hardiness berfungsi untuk memfasilitasiperubahan dari tekanan menjadi 

keuntungan, perkembangan kerja dikintangkan seperti kreativitas, kebijaksanaan, dan 

mempertahankan atau meningkatkan kesehatan fisik dan mental dalam proses. Sikap 

tahan banting juga merupakan suatu pembelajaran yang berorientasi pada 

pertumbuhan, dan penyanggaan kepribadian. 

Dengan demikian, diasumsikan bahwa individu dengan hardiness yang tinggi 

percaya bahwa segala tekanan dalam hidup, baik tekanan akademik ataupun tekanan 

kerja harus dihadapi dan tidak untuk dihindari.  Individu yang tangguh akan selalu 

mencari cara bagaimana menghadapi tekanan tersebut. Sebaliknya, individu dengan 

hardiness yang rendah akan berpandangan bahwa tekanan yang dihadapi, salah 

satunya yaitu tekana akademik, akan mendatangkan suatu ancaman dan menjadi 

penyebab stress. Dalam memandang tekanan akademik menjadi suatu ancaman maka 

akan timbul konsekuensi negatif dan tekanan tersebut menjadi semakin berat untuk 

dihadapi. Individu dengan hardiness yang tinggi selain lebih tabah terhadap stress 

akademik juga lebih juga lebih sulit jatuh sakit dibandingkan individu dengan 

hardiness yang rendah. 

2.2.2.5 Kajian SIT dengan Toleransi Distress Akademik. 

Tolerandi distress sebagai bentuk ketahanan fisik terhadap kondisi emosional 

yang tidak menyenangkan, serta berbagai bentuk tantangan fisik yang dihadapi. Anka 

A. Vujanovic dkk (2011), menjelaskan bahwa toleransi distress biasanya 



38 

 

didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk menahan paparan keadaan emosional 

maupun fisik yang tidak menyenangkan.  Secara teoritik, konstruk toleransi terhadap 

kondisi yang tidak menyenangkan berkaitan dengan berbagai proses kognitif-afektif 

dan faktor yang berkaitan dengan studi mengenai stress. 

Meichenbaum (dalam Erford, 2015) menjelaskan bahwa pelatihan SIT mencoba 

meningkatkan keterampilan coping klien yang sengaja dibangun dan mendorong 

klien untuk menggunakan keterampilan-keterampilan sebelumnya sudah dimiliki. 

Dalam pelaksanaan pelatihan SIT, konselor menggabungkan beberapa elemen 

pengajaran sokratik dan diktatik, pemantauan diri klien, cognitive restructuring, 

problem solving, latihan relaksasi, behavior rehealsal, dan perubahan lingkungan. SIT 

diintroduksikan oleh Meichenbaum pada awal tahun 1970-an dengan klien-kliennya 

yang memiliki kekuatan majemuk, yang mengalami kesulitan mengendalikan 

amarahnya, dan yang mengalami masalah dalam mengatasi kesakitan fisik. 

Meichenbaum (dalam Corey, 2013) telah mengembangkan pelatihan SIT yang 

merupakan analog psikologis dan perilaku untuk kemudian di dorong pada tingkat 

biologis. Selama pelatihan, individu diberikan kesempatan untuk mulai menangani 

rangsangan stress yang relatif ringan sampai berhasil. Kemudian, secara bertahap 

individu mengembangan toleransi distress untuk rangsangan yang lebih kuat. Melalui 

pelatihan SIT, pola toleransi distress kepada mahasiswa dibidang akademik, 

diharapkan memberikan kekuatan ketahanan emosional maupun fisik dalam 

menghadapi tuntutan tugas-tugas pembelajaran yang dimiliki. Melalui konseptualisasi 
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yang diberikan kepada klien tentang sifat stress maupun peran klien dalam 

menciptakan stress, mampu mengkonstruksi pertahanan individu untuk dapat 

mentoleransi distress dalam dirinya sehingga mampu menjadikan pengalaman 

sebagai bentuk dari pembelajaran (Voujanocic, Miller, Potter, Marsal & Zvolensky, 

2011). 

Dengan demikian, dengan pemberian pelatihan SIT pada mahasiswa, diharapkan 

mampu untuk meningkatkan toleransi distress akademik mahasiswa. Meningkatnya 

toleransi distress akademik, mahasiswa akan beranggapan bahwa kondisi stress yang 

dialaminya sebagai bentuk reaksi yang adaptif dan normal (Corey, 2013).  Disamping 

itu, klien akan mampu belajar untuk mengelola stress dengan mengubah 

konseptualisasinya tentang itu dan dengan memahami perbedaan antara aspek-aspek 

yang dapat dan tidak dapat diubah dari situasi-situasi yang penuh tekanan. Terakhir, 

mahasiswa akana menguraikan stresor-stresor besar menjadi tujuan-tujuan coping 

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka-panjang. 

 

2.2.3 Konseling Kelompok  

2.2.3.1 Pengertian Konseling Kelompok 

Sebelum memasuki lebih dalam mengenai konseling kelompok tentunya harus 

mengetahui apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok menurut Gibson 

(2011) diartikan bahwa pengalamana-pengalaman perkembangan dan penyesuaian 

rutin yang disediakan dalam lingkup kelompok. Sedangkan Menurut Prayitno (2004) 
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layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan 

yang dilaksanakan didalam suasana kelompok. Disana ada konselor dan ada klien, 

yaitu para anggota kelompok (yang jumlahnya minimal dua orang).  

Menurut Wibowo, (2005) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai 

dalam konseling kelompok, yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan 

pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, 

agar terhindar dari masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan 

anggota kelompok yang lain. 

Konseling berasal dari bahasa latin, yaitu consilium yang berarti dengan atau 

bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sementara dalam bahasa 

Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari sellan yang berarti menyerahkan atau 

menyampaikan (Prayitno dan Amti, 2004). Kata konseling mencakup bekerja dengan 

banyak orang dan hubungannya mungkin saja bersifat pengembangan diri, dukungan 

terhadap krisis pribadi, psikoterapi, atau pemecahan masalah (British Association of 

Counselling, 2001 dalam Pieter, 2012) 

Pieter (2012) menyimpulkan dari beberapa pendapat pakar bahwa konseling 

dalam kebidanan merupakan proses pemberian informasi yang lebih objektif dan 

lengkap yang dilakukan secara sistematik berdasarkan panduan keterampilan 

komunikasi interpersonal, teknik bimbingan, penguasaan pengetahuan klinik, yang 

bertujuan membantu klien mengenali kondisinya, masalah yang dihadapi klien dan 



41 

 

membantunya untuk menentukan solusi dan jalan keluar dalam upaya mengatasi 

masalah-masalahnya. 

2.2.3.2 Tujuan Konseling Kelompok 

Penggunaan layanan konseling kelompok dalam setiap kegiatan memiliki 

maksud dan tujuan yang diharapkan. Gibson (2011: 144) menjelaskan bahwa 

konseling kelompok bertujuan untuk membatu konseli mengatasi masalah mereka 

lewat penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian hari ke hari. Beberapa hal 

yang menjadi gambaran tujuan konseling kelompok Corey (2011: 14) antara lain: 

a. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, serta untuk 

mengembangkan identitas sebagai pribadi yang unik. 

b. Untuk mengetahui kesamaan kebutuhan dan masalah sesama anggota dan untuk 

mengembangkan rasa keterhubungan. 

c. Untuk membantu anggota kelompok belajar bagaimana membangun hubungan 

yang intim dan bermakna. 

d. Untuk membantu anggota kelompok dalam menemukan sumber daya dalam 

keluarga dan masyarakat sebagai cara mengatasi keprihatinan mereka. 

e. Untuk meningkatkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri dan untuk 

mencapai pandangan baru tentang diri sendiri dan orang lain. 

2.2.3.3 Tahapan dan Proses Konseling Kelompok 

Tahap-tahap perkembangan kelompok, termasuk sebuah kesadaran faktor 

yang memfasilitasi proses kelompok juga akan memaksimalkan kemampuan 
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pemimpin kelompok untuk membantu para anggota kelompok mencapai tujuan-

tujuan mereka. Dengan mempelajari tentang masalah-masalah dan kemungkinan 

krisis setiap tahap, pemimpin kelompok dapat mempelajari kapan dan bagaimana 

untuk campur tangan. Pada akhirnya, pengetahuan tentang urutan perkembangan 

kelompok-kelompok akan memberi pemimpin kelompok pkonselorngan yang 

diperlukan untuk memimpin anggota kelompok dalam arah yang konstruktif dengan 

mengurangi kebingungan yang tidak perlu dan kecemasan. 

Untuk dapat melakukan bimbingan dan konseling kelompok dengan benar, 

maka haruslah mengetahui dan memahami langkah-langkah apa saja yang harus 

dilakukan mulai dari awal hingga akhir. Didalam beberapa literatur tahapan dalam 

bimbingan dan konseling kelompok ada empat atau lima tahapan, dari beberapa 

literatur tersebut penulis akan memaparkan empat tahap yang menjadi inti dari proses 

bimbingan dan konseling, sebagai berikut: 

1. Tahap Permulaan/ Pembentukan 

Dalam tahapan permulaan ini atau tahap awal ini biasanya digunakan untuk 

mempersiapkan terbentuknya kelompok, artinya pada kegiatan ini konselor dituntut 

untuk dapat mempersiapkan dengan cara menitik beratkan pada minat dari anggota 

kelompok. Minat yang dimaksud disini seperti: pemberian penjelasan tentang adanya 

layanan konseling kelompok bagi para siswa, penjelasan pengertian, tujuan dan 

kegunaan konseling kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan, serta 
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kemungkinan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggaraan konseling 

kelompok. 

Agar kelompok dapat berhasil, pemimpin kelompok perlu untuk menghabiskan 

waktu yang cukup besar untuk perencanaan. Konselor berencana harus dimulai 

dengan penyusunan proposal tertulis yang berisi tujuan dasar dari kelompok, anggota 

yang akan dilayani, rasional yang jelas untuk kelompok; yaitu kebutuhan untuk dan 

cara untuk mengumumkan kelompok dan merekrut anggota, pemutaran film dan 

proses seleksi untuk anggota, ukuran dan durasi group, frekuensi dan waktu 

pertemuan, struktur kelompok dan format, cara-cara menyiapkan anggota, apakah 

kelompok tersebut akan dibuka atau ditutup, apakah akan ada keanggotaan yang 

sadar sukarela, dan tindak lanjut dan prosedur evaluasi.  

Hal ini baik untuk waktu yang dihabiskan berpikir tentang jenis kelompok 

yang konselor inginkan dan kesiapan diri konselor secara psikologis. Jika harapan 

konselor tidak jelas, tujuan dan struktur kelompok tersebut masih samar, anggota 

akan merasa hal ini tidak ada gunanya.  Perlu diingat bahwa pada tahap awal ini iklim 

kelompok masih bercampur aduk artinya para anggota kelompok masih memiliki rasa 

canggung dengan anggota yang lain, disini konselor bisa memberikan permainan 

yang berguna untuk memperkenalkan diri kepada para anggota kelompok agar bisa 

akrab. Dan tidak lupa bahwa disetiap permulaan harus diawali dengan membaca doa. 

Pada tahap ini pula konselor harus ekstra bekerja keras agar para anggota siap 

dan mampu untuk melanjutkan pada tahapan selanjutnya, jika tahapan ini sangat sulit 
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untuk dilewati maka akan terjadi hambatan di kelompok selanjutnya. Keoptimalan 

dari semua komponen baik ruang, anggota kelompok maupun konselor harus lah aktif 

dalam membentuk sebuah kelompok konseling. Dan perlu diingat bahwa masalah 

yang timbul jika anggota ini terpaksa dalam mengikuti dan bergabung di konseling 

kelompok ini. Pemimpin kelompok dapat mencoba bertemu dengan setiap client 

untuk sebuah wawancara pregroup daripada sebuah sesi skrining formal. Ada 

beberapa tugas utama dari para pemimpin kelompok selama pembentukan kelompok, 

sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi tujuan umum dan tujuan spesifik dari kelompok. 

b. Membuat rancangan tertulis jelas 

c. Mengumumkan kelompok dengan cara menyediakan informasi yang 

memadai kepada calon peserta. 

d. Mencari informasi tentang para anggota kelompok dengan tujuan 

mengetahui latar belakang dan orientasi peserta. 

e. Membuat keputusan mengenai pemilihan anggota. 

f. Mengatur rincian praktis yang diperlukan untuk memulai sebuah kelompok 

yang sukses. 

g. Mendapatkan izin orangtua (jika perlu) 

h. Mengatur sebuah sesi kelompok awal untuk membiasakan diri, 

menghadirkan aturan-aturan dasar, dan menyiapkan anggota untuk 

pengalaman yang sukses. 
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i. Membuat ketentuan untuk persetujuan dan menjelajahi dengan peserta 

potensi risiko yang terlibat dalam pengalaman kelompok. 

Selanjutnya Corey (2015), menjelaskan ada beberapa hal penting yang perlu 

dibahas secara bersama antara konselor dan anggota kelompok dalam rangka 

mempersiapkan anggota memasuki kelompok, sebagai berikut : 

a. Anggota harus memiliki pengetahuan memadai tentang sifat kelompok dan 

memahami dampak group yang memiliki pada mereka. 

b. Anggota perlu menentukan jika kelompok tertentu yang sesuai dengan 

mereka pada waktu ini. 

c. Anggota mendapat manfaat saat mempersiapkan diri untuk kelompok 

mendatang dengan berpikir tentang apa yang mereka inginkan dari 

pengalaman dan mengidentifikasi tema pribadi yang akan memandu 

pekerjaan mereka dalam sebuah kelompok. 

d. Masalah dapat timbul jika anggota telah dipaksa untuk mengikuti kelompok, 

tidak memiliki informasi yang memadai tentang sifat kelompok, atau secara 

pasif dan khawatir untuk apa yang mereka inginkan atau mengharapkan dari 

kelompok. Fungsi-fungsi pemimpin inilah tugas utama dari para pemimpin 

kelompok selama pembentukan sebuah kelompok: 

e. Mengenali tujuan umum dan spesifik kelompok. 

f. Mengembangkan sebuah proposal tertulis dengan jelas untuk pembentukan 

sebuah kelompok. 
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g. Mengumumkan kelompok tersebut dengan cara yang menyediakan 

informasi yang memadai untuk calon peserta. 

h. Melakukan wawancara pregroup untuk screening dan tujuan orientasi. 

i. Membuat keputusan tentang pemilihan anggota. 

j. Mengatur rincian praktis perlu untuk meluncurkan sebuah kelompok 

berhasil. 

k. Mendapatkan izin orang tua (jika diperlukan). 

l. Mempersiapkan psikologis, untuk tugas-tugas kepemimpinan dan bertemu 

dengan co-leader (jika diperlukan). 

m. Mengatur untuk sesi kelompok awal agar lebih akrab, ada aturan dasar, dan 

menyiapkan anggota untuk pengalaman kelompok berhasil. 

n. Membuat ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan persetujuan atas dasar 

informasi awal tanpa paksaan dan mendalami dengan peserta potensi resiko 

yang terlibat dalam sebuah pengalaman kelompok. 

Menurut Wibowo (2015) ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh 

konselor, ketika memasuki pertemuan pertama setelah pembentukan kelompok 

terjadi, sebagai berikut: 

1) Perkenalan  

Pertama kali yang dilakukan konselor kelompok adalah memperkenalkan 

dirinya dan memperkenalkan tiap anggota kelompok (ini dilakukan jika 

anggota kelompok belum saling mengenal). Dalam hal ini konselor bisa 
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memasukkan beberapa permainan agar tampak kesan aktif dan penuh riang 

dalam kelompok 

2) Pelibatan Diri 

Konselor menjelaskan pengertian dan tujuan yang ingin dicapai melalui 

kegiatan kelompok dan menjelaskan cara-cara yang akan dilalui dalam 

mencapai tujuan itu. Konselor menampilkan tingkah laku dan komunikasi 

yang mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang lain (dalam hal 

ini anggota kelompok), ketulusan hati, kehangatan, dan empati. Kemudian 

konselor harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan, perasaan 

sekelompok, suasana bebas, terbuka, saling percaya, saling menerima, 

saling membantu di antara para anggota 

3) Agenda 

Setelah anggota saling mengenal dan telah melibatkan diri atau memasukan 

diri ke dalam kehidupan kelompok, konselor membuka kesempatan bagi 

mereka untuk menentukan agenda. Agenda adalah tujuan yang akan 

dicapai di dalam kelompok. Agenda ini terbagi menjadi jangka pendek 

yang akan dibahas dan tercapai dalam sesi ini, agenda jangka panjang 

adalah tujuan yang akan dicapai oleh kelompok ketika selesai 

4) Norma Kelompok 

Pertama kali yang sangat penting untuk dikemukakan adalah kerahasiaan. 

Rochman Natawidjaya dalam Wibowo (2005) menyatakan bahwa 
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kerahasiaan merupakan persoalan pokok yang paling penting dalam 

konseling kelompok. Ini bukan hanya berarti bahwa konselor harus 

memelihara kerahasiaan tentang apa yang terjadi dalam konseling 

kelompok itu, melainkan juga konselor, sebagai pemimpin harus 

menekankan kepada semua peserta pentingnya pemeliharaan kerahasiaan 

itu Mereka harus diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama 

konseling kelompok berlangsung itu merupakan rahasia mereka bersama 

sebagai kelompok. Apa yang terjadi di dalam kelompok dilarang 

dibicarakan di luar kelompok dengan orang lain. Selain itu perlu pula 

diingatkan tentang kehadiran dan absensi 

5) Penggalian Ide dan Perasaan 

Sebelum pertemuan pertama berakhir perlu digali ide-ide maupun 

perasaan-perasaan yang muncul. Usul-usul perlu ditampung, demikian pula 

perasaan yang masih mengganjal perlu diungkapkan sebelum dilanjutkan 

pada langkah berikutnya.  Hal ini penting untuk menjaga rasa positif 

anggota terhadap kelompok. Pertemuan awal ini dapat dipakai sebagai 

prediksi tentang komitmen anggota terhadap kelompok. 

2. Tahap Transisi atau Peralihan 

Menurut Gladding (2015) menjelaskan bahwa dalam suatu kelompok, tahap 

transisi membutuhkan 5% sampai 20% dari keseluruhan waktu kelompok, artinya 

dalam tahapan ini tidak memerlukan waktu yang begitu banyak. Di tahap ini pula bisa 
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disebut dengan jembatan perantara antara permulaan dengan kegiatan konseling 

kelompok. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar, artinya 

para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh 

kemauan dan kesukarelaan, akan tetapi ada kalanya juga jembatan itu ditempuh 

dengan susah payah, artinya para anggota kelompok enggan memasuki tahap 

kegiatan keompok yang sebenarnya 

Dalam tahap ini akan dimulai dengan masa badai, artinya masa munculnya 

konflik atau kegelisahan saat kelompok beralih dari ketegangan primer (kejanggalan 

dalam situasi yang aneh) ke ketegangan sekunder (konflik antar kelompok), 

makdusnya ketegangan yang terjadi antara para anggota kolompok yang mana 

anggota mulai bersaing dengan yang lain dalam kelompok untuk mendapatkan 

tempat, kekuasaan dalam kelompok. Ditegaskan oleh Wibowo (2005) bahwa masa 

badai adalah masa munculnya perasaan-perasaan kecemasan, pertentangan, 

pertahanan, ketegangan, konflik, konfrontasi, transferensi. 

Dalam masa badai ini ada beberapa bentuk kekuasaan dan kekuatan dalam 

suatu kelompok, contohnya: kekuasaan dan kekuatan yang bersifat memberi 

informasi, mempengaruhi dan mengatur. Kekuasaan dan kekuatan yang bersifat 

memberi informasi muncul atas dasar bahwa mereka yang tahu banyak, bisa 

mengontrol situasi, termasuk orang-orang yang berpengaruh. Fungsi-fungsi 

pemimpin mungkin tantangan utama para pemimpin yang menghadapi selama fase 

transisi adalah perlu campur tangan dalam kelompok dalam cara yang sensitif dan 
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pada waktu yang tepat. Tugas dasar adalah untuk menyediakan kedua-dua dorongan 

dan tantangan yang diperlukan untuk anggota untuk menghadapi dan menyelesaikan 

konflik yang ada dalam kelompok dan pertahanan terhadap kegelisahan mereka 

sendiri. 

3. Tahap Kegiatan 

Dalam tahap kegiatan ini konselor normalnya memiliki antara 40% hingga 

60% waktu total waktu kelompok akan digunakan dalam tahap bekerja. Disinilah 

tahap ini dari konseling kolompok. Ditahap ini para anggota memusatkan perhatian 

terhadap tujuan yang akan dicapai, mempelajari materi-materi baru, mendiskusikan 

berbagai topik, menyelesaikan tugas, dan mempraktekkan perilaku-perilaku baru. 

Konselor menggunakan strategi yang telah dipilih untuk melaksanakan konseling 

kelompok. Jika tahap ini dicapai dengan baik maka kelompok akan menunjukkan 

keintiman, keterbukaan, umpan balik, kerjasama, konfrontasi, dan humor secara sehat 

bisa dilihat bahwa kelompok ini akan mencapai tujuan yang diharapkan diakhir sesi 

Memang semua tahap ini selalu berurutan, tahap inti atau kegiatan ini akan 

berhasil jika kedua tahap sebelumnya tercapai bahkan konselor bisa lebih tidak 

terlibat dalam kelompok dan memantau serta membiarkan anggota kelompok bekerja 

secara optimal. Pada tahap ini pula terjadinya hubungan saling percaya kepada 

anggota lainnya, serta konsep dari tutwurihandayani juga bisa diterapkan dalam 

proses atau tahapan ini. Ditahap ini akan berhasil jika solusi yang didapat sesuai dan 

diterima oleh anggota yang bersangkutan dengan melalui diskusi, perimbangan-
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pertimbangan dari pada anggota kolompok dan konselor. Pada tahap ini pula konselor 

harus siap dengan kondisi atau kemungkinan negatif yang akan terjadi, dikarenakan 

pada tahap kegiatan ini tidaklah konstan, kadangkala terjadi kemunduran, 

kebingungan dan kemajuan. Oleh sebab itu Corey (2015) menyebutkan ada beberapa 

fungsi dan peran dari konselor sebagai pemimpin kelompok, sebagai berikut : 

1) Menyediakan secara sistematis penguatan perilaku kelompok yang diinginkan 

yang mendorong kohesi dan kerja produktif 

2) Mencari tema-tema umum di antara kerja anggota yang menyediakan beberapa 

universalitas 

3) Meneruskan model penyesuaian perilaku, terutama peduli konfrontasi, dan 

mengungkapkan reaksi yang berkelanjutan dan persepsi 

4) Menafsirkan makna dari pola-pola perilaku pada waktu yang tepat sehingga 

anggota akan dapat mencapai tingkat eksplorasi diri yang lebih dalam dan 

mempertimbangkan perilaku alternatif 

5) Menyadari faktor terapeutik yang beroperasi untuk menghasilkan perubahan 

dan campur tangan dalam cara tertentu untuk membantu anggota membuat 

perubahan yang diinginkan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan 

4. Tahap Pengakhiran 

Tahap ini adalah tahap ujung dari konseling kelompok, bergantung juga 

apakah sesi ini susudah memenuhi harapan ataukah belum melainkan telah 

berakhirnya sesi konseling kali ini. Poin utama dari tahap ini bukanlah pada berapa 
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kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok 

itu. Menurut Corey dalam Wibowo (2005), tahap penghentian atau pengakhiran sama 

pentingnya seperti tahap permulaan pada sebuah kelompok. Selama pembentukan 

awal pada sebuah kelompok, anggota datang untuk saling mengenali satu sama lain 

dengan baik. Selama masa penghentian, para anggota kelompok memahami diri 

mereka sendiri pada tingkat yang lebih mendalam 

Tujuan dari penghentian ini memberikan sebuah kesempatan kepada anggota 

kelompok untuk memberikan pejelasan pada pengalaman-pengalaman, 

mengonsolidasi hasil yang mereka perbuat dan mampu membuat keputusan mengenai 

tingkah laku mereka inginkan untuk dilakukan di luar kelompok dan dilakukan di 

kehidupan sehari-hari. Pada tahap pengakhiran ini fungsi dari para anggota kelompok 

adalah melakukan evaluasi pada kelompok dan melakukan tindak lanjut melalui 

pertemuan yang telah ditetapkan jika diperlukan (sesi selanjutnya). 

Konselor juga tidak boleh melupakan tanggapan-tanggapan yang ingin 

dikatakan atau dikemukakan oleh anggota kelompok artinya memberika kesempatan 

kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan kesan dan pesannya terhadap sesi 

kelompok ini, dikarenakan pada konseling kelompok haruslah membuat kesan yang 

positif pada pengakhiran ini sehingga tanggapan ini akan berguna mengungkapkan 

kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh anggota kelompok. Sehingga para 

anggota kelompok akan meninggalkan kelompok atau mengakhiri kegiatan konseling 

kelompok dengan perasaan lega dan puas 
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Menurut Gibson (2011) menyatakan bahwa momen penutupan adalah 

waktunya konselor maupun klien meringkas dan mengkaji seluruh aktivitas konseling 

kelompok. Kadangkala konselor menemukan anggota kelompok yang memiliki 

ikatan yang kuat untuk tetap dalam kelompok tersebut. Disini konselor mungkin 

memerlukan sejumlah waktu untuk mengijinkan anggotanya mengolah perasaan 

mereka tentang penutupan atau pengakhiran, selanjutnya konselor harus menolaknya 

dan menguatkan kelompok untuk tetap teguh bergerak menuju tahap penutupan yang 

memang tidak terelakkan itu. 

Disinggung dalam tahapan penutupan atau pengakhiran ini, ada yang 

dinamakan penghentian prematur. Artinya Kadang kala individu mengehentikan 

kelompok secara tiba-tiba atau pengalaman kelompok pas di tengah-tengah 

perbincangan berakhir begitu saja. Contohnya: Pemimpin kelompok mungkin 

menghentikan kelompok secara prematur jika anggota atau pemimpin kelompok tiba-

tiba mengalami sakit, atau ada rapat, dll. Serta pemimpin kelompok menghentikan 

secara prematur jika para anggota kelompok tidak merasa nyaman berada 

dikelompok. 

 

2.2.4 Konseling Kelompok Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

Dalam konseling kelompok Cognitive Behavioral Therapy pada hakikatnya 

memusatkan pada bagaimana cara menyusun kembali cara berpikir konseli secara 

positif dan menemukan strategi pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan 
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perilaku yang bersifat maladaptif (trauma, kecemasan, dan sebagainya) dan juga 

mengembangkan suatu hubungan dan merespon kejadian dalam kehidupan sehari-

hari. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) berorientasi pada pemecahan masalah 

dengan terapi yang dipusatkan pada keadaan "disini dan sekarang" yang memandang 

individu sebagai pengambil keputusan penting tentang tujuan atau masalah yang akan 

dipecahkan dalam proses terapi (Erma, 2014). Dengan cara tersebut, konseli sebagai 

mitra kerja terapis dalam mengatasi masalahnya dan dengan pemahaman yang 

memadai tentang teknik yang digunakan untuk mengatasi masalahnya. 

 

2.2.5 Teknik Stress Inoculation Training 

Stress Inoculation Training (SIT), sebuah teknik yang dikembangkan oleh Donald 

Meichenbaum, yang didasarkan pada premis bahwa membantu klien mengatasi 

stresor-stresor ringan akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan toleransi 

untuk bentuk-bentuk distres (distres adalah istilah untuk stres yang berakibat buruk, 

eustres adalah istilah untuk stres yang berakibat baik, misalnya memotivasi kita untuk 

menyelesaikan sesuatu). Meichenbaum percaya bahwa klien dapat meningkatkan 

kemampuannya untuk mengatasi masalah dengan memodifikasi keyakinannya 

tentang kinerjanya sendiri dalam situasi penuh tekanan. SIT mencoba meningkatkan 

keterampilan coping klien yang sengaja dibangun dan mendorong klien untuk 

menggunakan keterampilan-keterampilan yang sebelumnya sudah dimiliki. SIT 

menggabungkan elemen-elemen pengajaran sokratik dan diktatif, pemantauan diri 
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klien, cognitive rectructuring, problem solving, latihan relaksasi, behavior rehealsal, 

dan perubahan lingkungan.  

SIT diintruksikan oleh Meichenbaum yang menekankan pada modifikasi kognitif, 

yang dikonsenstrasikan pada mengubah self-talk klien (Corey, 2013). SIT melibatkan 

sebuah komponen kognitif yang memfokuskan pada membantu klien memodifikasi 

instruksi dirinya agar dapat mengatasi masalah yang mereka temui dengan lebih 

efektif. SIT membantu klien dengan mengkonseptualisasikan dan me-reframing stres, 

yang memungkinkan mereka untuk me-rescript hidupnya atau mengembangkan 

naratif baru tentang kemampuanya untuk mengatasi masalah. 

SIT didasakan pada pandangan transaksional tentang stres, yang menyatakan 

bahwa stres terjadi bila mana tuntutan yang dipersepsi dari sebuah situasi melampaui 

kemampuan yang dipersepsi untuk memenuhi tuntutan itu (Meichenbaum dalam 

Erford, 2016). Stress oleh karenanya didefinisikan sebagai hubungan antara orang 

dan lingkungan dimana orang itu melihat tuntutan-tuntutan yang dihadapinya saat ini 

melampaui sumberdaya yang dimiiki untuk memenuhinya. SIT mencoba untuk 

memperkuat keterampilan coping klien dan meningkatkan keyakinan klien akan 

kemampuan coping-nya, sehingga memungkinkannya untuk mengatasi stresor-stresor 

kehidupannya secara efektif. 

SIT itu memiliki beberapa tahap tujuan. Pertama, klien belajar untuk melihat 

stresnya sebagai reaksi adaptif yang normal (Meichenbaum, dalam Erford, 2016). 

Klien juga menemukan perjalanan gangguannya, sifat transaksional stresnya. 
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Disamping itu, klien belajar untuk mengelola stresnya dengan mengubah 

konseptualisasinya tentang itu dan dengan memahami perbedaan antara aspek-aspek 

yang dapat dan tidak dapat diubah dari situasi-situasi yang penuh tekanan. Terakhir, 

klien menguraikan stresor-stresor besar menjadi tujuan-tujuan coping jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. 

2.2.5.1 Variasi-Variasi Teknik Stress Ingcuiation Training 

Hanya ada satu variasi teknik SIT yang telah dilaporkan. Sebuah proses lima 

langkah untuk membantu anak-anak belajar menghadapi stres telah dikembangkan 

oleh Dr. Archibald Hart (Shapiro, dalam Erford, 2016). Hart menyarankan bahwa 

anak-anak sedikit demi sedikit dipapari dengan berbagai masalah. Anak-anak 

seharusnya diberi tahu tentang informasi sesuai-umur tentang berbagai masalah 

keluarga dan tidak terlalu dilindungi. Orangtua seharusnya menolak dorongan untuk 

menyelamatkan anak: alih-alih, mereka seharusnya membiarkan anak untuk 

mengatasi masalahnya sendiri.  

Orang tua seharusnya juga mengajari anak-anaknya untuk menggunakan self-

talk yang sehat, mengatakan hal-hal rasional yang membangkitkan semangat kepada 

dirhiya sendiri. Anak-anak seharusnya diberi waktu yang cukup unik memulihkan 

diri setelah sebuah periode penuh-tekanan dan seharusnya diajari untuk memberikan 

waktu kepada dirinya sendiri untuk itu. Terakhir, anak-anak perlu belajar menyaring 

stresor untuk menentukan kejadian-kejadian mana yang layak mendapatkan reaksi 

penuh-tekanan. 
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2.2.5.2 Impelemtasi Teknik Stres Inoculation Training 

SIT dapat dilakukan dengan individu, pasangan, kelompok kecil, kelompok 

besar (Meichenbaum, dalam Corey 2013). Biasanya SIT terdiri dari 8 sampai 25 sesi, 

plus boster atau sesi tindak lanjut yang berlangsung anatra 3 sampai 12 bulan. SIT 

melibatkan 3 fase: 

Fase pertama SIT, fase konseptualisasi, mengajarkan kepada klien tentang 

sifat stres maupun peran klien dalam menciptakan stres (Corey, 2011). Klien dan 

konselor professional berkerja bersama-sama untuk mengidentifiasi presenting 

problem (masalah yang membuat klien mencari konseling). Begitu stresor-stresor 

global telah teridentifikasi, konselor professional dapat membantu klien menguraikan 

stresor-stresor tersebut menjadi situasi-situasi penuh tekanan spesifik dan 

mengevaluasi upaya-upaya coping klien saat ini. Klien kemudian mengembangkan 

tujuan-tajuan jangka pendek, menengah, dan panjang yang spesifik secara perilaku 

dengan pemahaman bahwa sebagian aspek stres dapat diubah dan sebagian lainnya 

tidak dapat diubah. Klien juga memantau sendiri dialog batin, perasaan, dan perilaku 

yang terjadi selama situasi-situasi penuh tekanan. Konselor profesional kemudian 

dapat menggunakan laporan diri klien untuk membantu mengembangkan suatu 

konseptualisasi baru tentang stres. 

Selama fase kedua, fase memperoleh keterampilan dan berlatih, klien 

mempelajari beragam teknik coping perilaku dan kognitif untuk digunakan dalam sesi 

yang penuh tekanan (Corey, 2013). Keterampilan-keterampilan coping ini mungkin 
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termasuk mengumpukan informasi tentang situasi penuh-tekanan; merencanakan 

surnber daya dan rute pelarian; cognitive restructuring pernyataan-pernyataan negatif 

yang dialamatkan pada diri sendiri; instruksi kepada diri sendiri yang berorientasi-

tugas, mengatasi masalah, dan teknik-teknik behavioral seperti relaksasi, asertivitas, 

atau self-rewarding untuk coping (Meichenbaum & Deffenbacher, dalam corey, 

2012). Keterampilan-keterampilan coping penting lainnya adalah keterampilan sosial, 

manajemen waktu, mengembangkan sistem dukungan, dan mengevaluasi prioritas 

(Corey, 2015). Setelah klien diajari sejumlah strategi keterampilan dapat diperkuat 

melalui latihan perilaku dan imagery, coping melalui contoh, dan lain dengan 

instruksi sendiri (Meichenbaum,1993). Konselor professional juga seharusnya 

mendiskusikan dengan klien tentang kemugkinan-kemungkinan penghalang dan 

kendala untuk menggunakan berbagai teknik coping. 

Fase ketiga, fase penerapan dan penyelesaian, kemungkinan transfer 

keterampilan dari ranah terapi ke dunia nyata (corey, 2015). Dalam tahapan ini, 

keterampilan-keterampilan dilatih melalui bermain peran, simulasi, imagenary, dan 

pratek in vivo bertahap. Setelah keterampilan-keterampilan dikuasai, mereka 

diintegrasikan ke dalam dunia eksternal melalui tugas-tugas pekerjaan rumah yang 

dinilai. Aspek penting lain dari fase terakhir ini adalah pencegahan relapse 

(Kambuh). Untuk mencegah kambuh, klien dan konselor profesional berkerja 

bersama-sama untuk mengidentifikasi situasi-situasi berisiko tinggi, mengantisipasi 

reaksi-reaksi penuh tekana, dan berlatih respons-respons coping. Di samping itu, SIT 
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sering kali memasukkan sesi tindak lanjut dan booster dan memungkinkan 

melibatkan significan other (orang yang berperan penting dalam kehidupan klien) 

dalam pelatihan untuk membantu klien. 

2.2.5.3 Implementasi Stress Inoculation Training dalam Konseling Kelompok 

SIT merupakan teknik turunan dari pendekatan CBT. Aplikasi pendekatan 

CBT dalam konseling kelompok memiliki keunikan tersendiri, yang menjadikan 

berbeda dengan pendekatan lain. Corey (2013) menjelaskan bahwa perbedaan 

tersebut terletak pada karakteristik dan prosedur pembelajaran yang lebih spesifik 

dalam memberikan pembelajaran secara sistematis untuk merubah perilaku 

maladaptif. Selain itu, untuk membedakan karakteristik dari pendekatan kognitif 

perilaku adalah keputusan sistematis untuk tindakan spesifik dan dapat diukur. 

Konsep dan prosedur dinyatakan secara eksplisit serta diuji secara empiris. 

Dalam konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan CBT, setiap 

kelompok anggota kelompok dilibatkan secara bertahap dalam meningkatkan 

partisipasi dan keterlibatannya untuk menempatkan tujuan secara lebih spesifik, 

perencanaan, pengambilan keputusan dan mngatasi keterampilan. Setiap anggota 

kelompok dibantu untuk menerapkan tujuan individu dan mengatasi keterampilan. 

Tujuan utama dari konseling kelompok dengan pendekatan kognitif perilaku adalah 

transfer perubahan dalam dunia nyata. Hal tersebut kemudia dijabarkan dalam sebuah 

sesi kelompok yang terstruktur untuk membuat generalisasi tujuan ini menjadi lebih 

mungkin dicapai. 



60 

 

1) Tahap awal 

Pada tahapan awal, penting bagi anggota kelompok untuk mengetahui terlebih 

dahulu sedikit informasi mengenai program kognitif perilaku. Pelaksanaan 

wawancara kepada calon anggota kelompok sebelum pembentukan kelompok adalah 

hal pertama yang harus dilakukan konselor untuk mengeksplorasi dan membantu 

mereka untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan kelompok ataupun tidak. 

Ledley, Marx dan Heimbrg (dalam Corey, 2012) menekankan pentingnya membantu 

klien untuk membuat keputusan informasi mengenai CBT. Calon anggota kelompok 

harus diberitahu mengenai apa itu CBT, bagaimana sistem kerjanya, dan apa yang 

unik dari pendekatan ini.  

Selanjutnya, Ledley dan rekan menentukan empat poin kunci yang mendapat 

bagian penting dari informant consent proses dalam kelompok. Pertama, anggota 

kelompok harus tahu mengenai kolaboratif empirisme, yang melibatkan kemitraan 

anatara terapis dan anggota kelompok dalam menangani masalah yang mereka bawa 

ke kelompok. Kedua, anggota kelompok harus diberitahu bahwa CBT umumnya 

memiliki waktu terapi yang terbatas. Ketiga, memberitahu kepada mereka bahwa 

pada umumnya tujuan mereka dapat dicapai dalam waktu yang relative singkat 

karena CBT aktif, terstruktur, direktif, terfokus pada masalah, dan pendekatan ini 

membantu orang untuk menyelesaikan masalah psikologis. 

Selain itu, bagian dari informant consent memerlukan penjelajahan makna 

dari kerahasiaan dan batasan-batasan selama proses konseling kelompok. Selama sesi 
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awal dari sebuah kelompok, anggota kelompok belajar mengenai fungsi kelompok 

dan bagaimana masing-masing sesi terstruktur. Tugas utama dalam tahapan ini adalah 

membantu individu mengenal anggota kelompok, mengarahkan anggota, 

meningkatkan motivasi mereka, memberikan harapan bahwa perubahan adalah hal 

yang mungkin, mengidentifikasi masalah untuk dieksplorasi, menciptakan rasa aman, 

dan membangun kohesi awal. 

2) Tahap Kerja 

Penting bagi seorang terapis untuk memilih setting yang paling tepat dari 

prosedur spesifik yang telah terbukti efektif dalam mencapai perubahan perilaku. 

Pada tahap ini, terapis melakukan penilaian dan evaluasi secara terus menerus 

mengenai tingkat efektifitas dari setiap sesi yang dijalankan dan pencapaian tujuan 

yang sudah didapatkan. Evalusiasi yang dilakukan terpais dalam tahap ini dilakukan 

dengan mengumpulkan data-data dari partisipasi, kepuasan anggota, kehadiran dan 

pengakhiran yang disepakati dengan tugas yang diberikan antar sesi. Penilaian ini 

mencangkup pengumpulan data untuk menentukan masalah apa yang terdapat dalam 

kelompok dan sejauh mana pencapaian tujuan kelompok telah didapat. 

Dengan cara ini, mereka dapat dengan cepat menentukan strategi efektif dan 

tidak efektif yang akan digunakan dalam mencapai tujuan kelompok. Pemilihan 

strategi tersebut meliputi penggunaan teknik yang dirasa sesuai. Teknik SIT 

diterapkan dan dipilih dalam tahap ini berdasarkan pertimbangan kebutuhan 

kelompok.  Kaplan dan Laygon (Corey 2013: 399) menjelaskan bahwa penerapan 
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SIT dimulai dari penelitian singkat mengenai gaya kehidupan klien, termasuk 

mengidentifikasi aspek yang dapat menyebabkan stress. Para anggota kelompok 

kemudian dipresentasikan kedalam tahapan psikoedukation (konseptual-pendidikan) 

stress dari perspektif psikososial dan belajar untuk menggunakan perilaku dan pikiran 

dalam mengatasi berbagai situasi stress. Selanjutnya, klien membuat rencana perilaku 

nyata untuk mengimplmentasikan perubahan gaya hidup yang akan menjadikan 

kualitas hidup yang lebih baik. 

Selama tahap kedua, SIT (keterampilan akuisi, konsolidasi, dan latihan), klien 

belajar dan belatih strategi koping. Selama fase ini, klien diperkenalkan dengan 

berbagai metode relaksasi dan diajarkan untuk menggunakan keterampilan ini untuk 

mengurangi gairah karena stress. Melalui pengajaran, demonstrasi, dan praktik yang 

dipandu oleh terapis, mereka belajar keterampilan relaksasi yang terprogres. 

Meichenbaum menekankan bahwa penting bagi klien untuk untuk memahami 

relaksasi yang digunakan untuk mengatasi situasi stress sebagai tugas bagi klien. 

Dalam memberikan pengobatan yang berhubugan dengan stress, SIT 

menggunakan tiga inti teknik, (1) memunculkan pikiran klien, perasaan dan 

interprestasi peristiwa. (2) mengumpulkan bukti bersama klien untuk mendukung dan 

menyangkal peristiwa, (3) tugas merancang pekerjaan rumah untuk menguji validitas 

interprestasi dan untuk mengumpulkan lebih banyak data untuk diskusi. Pada tahap 

ketiga dari SIT (aplikasi dan tindak lanjut), fokusnya pada pentransferan dan 

pemeliharaan perubahan dari hasil yang diperoleh selama masa terapi kedalam situasi 
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kehidupan sehari-hari. Hal ini diberikan kepada anggota kelompok sebagai tugas 

rumah bagi mereka. hasil dari tugas tersebut dengan hati-hati diperika pada 

pertemuan berikutnya. 

3) Tahap Akhir 

Dalam tahap akhir konseling dengan pendekatan kognitif perilaku, pemimpin 

kelompok memerhatikan pada fokus transfer hasil yang didapatkan selama masa 

terapi kedalam situasi sehari-hari klien.  Umpan balik dari orang lain (anggota 

kelompok) bersama dengan terapis sangat berguna dalam tahap final ini. sesi secara 

sistematis dirancang dalam tahap ini untuk memlihara serta mentrasfer perubahan 

perilaku dalam situasi sehari-hari.  

Pemberian tugas merupakan ciri-ciri dalam tahap ini, kegiatan tersebut 

meliputi: (1) Memberikan dan menerima umpan balik, (2) memberikan banyak 

kesempatan untuk mempraktikan perilaku baru dan lebih efektif, (3) Membawa 

pembelajaran lebih lanjut dengan mengembangkan rencana spesifik tindakan untuk 

melanjutkan penerapan perubahan situasi di luar kelompok. (4) Mempersiapkan 

anggota kelompok untuk menangani kemungkinan kemunduran .(5) Membantu 

anggota dalam meninjau pengalaman kelompok dan menginternalisasikan dalam diri 

atas apa yang didapatkan dalam kelompok untuk dapat diterapkan sepanjang hidup. 

Dalam tahap ini, terapis mengalami pergeseran peran, yakni sebagai 

konsultan. Dalam tahap pemutusan, terapis bisasnya mengunakan banyak instrument 

penilian yang digunakan secara berulang sebagai sarana untuk mengevaluasi 
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keefektivan program kelompok. Terminasi dan isu-isu pengakhiran menjadi perhatian 

khusus untuk praktisi kelompok CBT.wawancara jangka panjang dan jangka pendek 

dijadwalkan, dimana hasil tersebut dikumpulkan untuk menentukan hasil hasil dari 

sebuah kelompok. Anggota kelompok diberikan kesempatan untuk meninjau apa 

yang telah mereka pelajari, untuk memperbaharui kelompok apa bagaimana yang 

akan mereka lakukan, dan untuk mendorong anggota bertanggung jawab atas 

perubahan dan kekurangan mereka.  hal yag paling penting dalam tahap ini adalah 

pencegahan atas kambuhnya kembali perilaku maladaptif anggota kelompok, untuk 

itu hasi dari tindak lanjut yang diberikan memberikan cara-cara kepada klien untuk 

mengatasi masalah-masalah yang menjadi potensi bagi mereka untuk kembali ke 

prilaku awal saat dukungan kelompok tidak lagi didapatkan. Selain itu, penting bagi 

anggota kelompok untuk mengikuti setiap sesi dalam kelompok dan memperhatikan 

dengan minat yang sungguh-sungguh akan membantu mereka untuk tetap komitmen 

dengan perubahan yang diinginkan. 

2.2.5.4 Kegunaan dan Evaluasi Teknik Stress Inoculation training 

Stress inoculation training (SIT) dapat digunakan untuk perbaikan maupun 

pencegahan. SIT telah diterapkan pada beragam masalah seperti kecemasan 

berpidato, kecemasan tes, fobia, amarah, latihan asertivitas, tidak kompeten secara 

sosial, depresi, dan menarik diri secara sosial pada anak-anak (Corey, 2013). Selama 

lebih dari dua dekade, SIT tetap menjadi model dominan untuk latihan pengelolaan 

stres di tempat kerja (Flaxman & Bond, 2010). Latihan ini juga telah digunakan 
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dengan pasien medis, atlet, guru, personel militer, petugas polisi, dan orang-orang 

yang sedang mengatasi transisi kehidupan (Meichenbaum dalam Elford, 2015). 

Banyak penelitian menunjukkan efektivitas SIT. Sheely dan Horan (dalam 

Corey, 2012) meneliti stress di kalangan mahasiswa hukum dan menemukan bahwa 

mereka yang menerima SIT memperlihatkan penunman dalam stress dan keyakinan 

irasional, yang bertahan hingga periode tindak-lanjut. Di samping itu, Schuler, 

Gilner, Airstin, dan Davenport (dalam Corey, 2013: 399) memeriksa efektivitas SIT 

dengan dan tanpa fase pendidikan unhik menangani kecemasan berbicara. Mereka 

yang menerima SIT lengkap, termasuk fase pendidikan, lebih banyak berkurang 

kecemasannya secara signifikan dibanding mereka yang hanya mengalami fase 

latihan dan aplikasi/penerapan. Mereka yang menerima SIT lengkap melaporkan rasa 

percaya diri yang lebih tinggi sebagai pembicara dan tingkat aprehensi komunikasi 

lebih rendah. Tidak ditemukan penelitian yang menunjukkan efek-efek negatif SIT. 

Cukup banyak penelitian hasil telah dilaksanakan tentang penggunaan SIT 

dalam menangani gangguan stress pascatrauma (PTSD). Dalam sebuah percobaan 

klinis, SIT sedikit kurang efekhf dalam menangani PTSD pada korban serangan 

seksual dibanding paparan jangka panjang pada pasca-penanganan dan enam bulan 

tindak lanjul (Foa, Dancu, Hembree, Jaycex, & Street, dalam Erford 2016). 

Vickerman dan Margolin (2009) meninjau 32 artikel yang mencatat penanganan 

PTSD pada korban-korban Serangan seksual dan SIT menunjukkan efikasi, meskipun 

tidak sebanyak paparan jangka panjang dan terapi pemprosesan kognitif. Di lain 
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pihak, dalam sebuah meta-analisis delapan percobaan klinis Kehle-Forbes et al. 

(2013) melaporkan bahwa, meskipun tidak ada pendekatan yang efektif dalam 

menangani PTSD dalam kaitannya dengan signifikansi statistic, paparan jangka 

panjang plus SIT Lebih efektif bila di banding paparan-paparan jangka panjang saja. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

2.3.1 Keefektifan Teknik Stress Inocuation Training untuk Meningkatkan 

Toleransi Distres  

Tolerandi distress sebagai bentuk ketahanan fisik terhadap kondisi emosional 

yang tidak menyenangkan, serta berbagai bentuk tantangan fisik yang dihadapi. Anka 

A. Vujanovic dkk (2011), menjelaskan bahwa toleransi distress biasanya 

didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk menahan paparan keadaan emosional 

maupun fisik yang tidak menyenangkan.  Secara teoritik, konstruk toleransi terhadap 

kondisi yang tidak menyenangkan berkaitan dengan berbagai proses kognitif-afektif 

dan faktor yang berkaitan dengan studi mengenai stress. 

Meichenbaum (dalam Erford, 2015) menjelaskan bahwa pelatihan SIT 

mencoba meningkatkan keterampilan coping klien yang sengaja dibangun dan 

mendorong klien untuk menggunakan keterampilan-keterampilan sebelumnya sudah 

dimiliki. Dalam pelaksanaan pelatihan SIT, konselor menggabungkan beberapa 

elemen pengajaran sokratik dan diktatik, pemantauan diri klien, cognitive 

restructuring, problem solving, latihan relaksasi, behavior rehealsal, dan perubahan 
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lingkungan. SIT diintroduksikan oleh Meichenbaum pada awal tahun 1970-an dengan 

klien-kliennya yang memiliki kekuatan majemuk, yang mengalami kesulitan 

mengendalikan amarahnya, dan yang mengalami masalah dalam mengatasi kesakitan 

fisik. 

Meichenbaum (dalam Corey, 2013) telah mengembangkan pelatihan SIT yang 

merupakan analog psikologis dan perilaku untuk kemudian di dorong pada tingkat 

biologis. Selama pelatihan, individu diberikan kesempatan untuk mulai menangani 

rangsangan stress yang relatif ringan sampai berhasil. Kemudian, secara bertahap 

individu mengembangan toleransi distress untuk rangsangan yang lebih kuat. Melalui 

pelatihan SIT, pola toleransi distress kepada mahasiswa dibidang akademik, 

diharapkan memberikan kekuatan ketahanan emosional maupun fisik dalam 

menghadapi tuntutan tugas-tugas pembelajaran yang dimiliki. Melalui konseptualisasi 

yang diberikan kepada klien tentang sifat stress maupun peran klien dalam 

menciptakan stress, mampu mengkonstruksi pertahanan individu untuk dapat 

mentoleransi distress dalam dirinya sehingga mampu menjadikan pengalaman 

sebagai bentuk dari pembelajaran (Voujanocic, Miller, Potter, Marsal & Zvolensky, 

2011). 

Berdasarkan uraian diatas maka pemberian pelatihan SIT pada siswa, 

diharapkan mampu untuk meningkatkan toleransi distress akademik siswa. 

Meningkatnya toleransi distress akademik, siswa akan beranggapan bahwa kondisi 

stress yang dialaminya sebagai bentuk reaksi yang adaptif dan normal. Siswa akan 
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mampu menguraikan stresor-stresor besar menjadi tujuan-tujuan coping jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka-panjang. 

2.3.2 Keefektifan Teknik Stress Inocuation Training untuk Meningkatkan 

Hardiness 

Kobasa menjalaskan bahwa, dengan karakter hardiness yang dimiliki oleh 

individu, memungkinkannya untuk memandang sebuah kesulitan sebagai hambatan, 

akan tetapi dipandang sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi (Scuts & Sculz , 

2010). Penting bagi siswa untuk memiliki pandangan seperti tersebut diatas dalam 

menghadapi situasi sulit di masa akademiknya. Untuk itu, individu harus mampu 

untuk memandang secara baik tentang dirinya serta mengevaluasi tingkah lakunya. 

Self-observation menjadi langkah awal dalam belajar untuk proses perubahan diri.  

Proses ini melibatkan peningkatan sensitivitas pikiran, perasaan, tindakan, reaksi 

fisiologis dan cara berreaksi terhadap orang lain. Selama kegiatan ini berlangkung, 

klien memperoleh struktur kognitif baru yang memungkinkan untuk melihat masalah 

mereka lebih positif melalui fase pertama SIT yang mengajarkan pendidikan 

mengenai konseptualisasi diri mereka.  

Tujuan pemberian pelatihan stress inoculation tidak hanya mengajarkan 

secara spesifik mengenai cara yang digunakan untuk menghadapi situasi stress, akan 

tetapi program ini juga dirancang sebagai bentuk intervensi untuk mempersiapkan 

klien dan memotivasi mereka untuk berubah melalui ketahanan diri yang dimiliki dan 

saat gejala stress kambuh kembali (Corey, 2013: 297). Hardiness sebagai bentuk 



69 

 

kepribadian yang memberikan ketahanan dalam mengahadapi situasi yang stress 

seyogyanya dapat dikembangkan melalui pelatihan SIT dengan tiga fase yang 

terdapat di dalamnya. Hardiness ini yang akan menjadi bagian dari karakter 

kepribadian yang mempunyai fungsi sebagai sumber perlawanan ketika individu 

mengalami kejadian yang mendimbulkan stress (Maldi & Kobasa dalam Nurhayati 

dan Hidayati, 2009). 

Mengacu pada penelitian Kobosa (dalam Safarindo 2012), terdapat tiga aspek 

yang yang terdapat dalam kepribadian hardines yang menjadi pokok dalam 

penelitiannya yaitu; komitmen, kontrol dan tantangan menjadi indikator yang harus 

ditingkatkan dalam menghadapi situasi stress. Spurlock (2008: 82) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa semakin rendah hardiness yang dimiliki dalam 

kepribadian individu, maka kemungkinkan untuk distress juga semakin tinggi. 

Berdasarkan teori perubahan perilaku yang dikembangkan oleh Meichenbaum, bahwa 

perubahan itu melalui interaksi komunikasi dengan diri, struktur kognitif, dan hasil 

perilaku yang di timbulkan (Corey: 2013).  

Berdasarkan uraian diatas bahwa mengembangkan perilaku yang terdapat 

dalam karakter hardiness maka SIT menyokongnya dengan pemberian keterampilan 

coping stress yang dapat diterapkan dalam masalah ini, dan kemungkinan kesulitan di 

masa depan.  

2.3.3 Keefektifan Teknik Stress Inocuation Training untuk Meningkatkan 

Toleransi Distres melalui Hardiness 
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Stress akademik sebagai sebuah kondisi ketegangan yang diakibatkan karena 

banyaknya himpitan, ataupun tuntutan akademik. Dowood (Dalam Hussain 2008) 

mengemukakan bahwa peserta didik yang mengalami stress akademik mempengaruhi 

kinerja akademik mereka. lebih lanjut Sengkar (2013) menjelaskan bahwa yang 

paling sering disebut stressor oleh perserta didik terkait dengan banyaknya tugas 

akademik. 

Fakta hidup yang sering dihadapi oleh seseorang individu salah satunya 

adalah stress. Kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk menghadapi stress akan 

ditentukan oleh cara individu ketika menghadapi stress. Faktor psikologis akan 

mempengaruhi bagaimana respon individu terhadap stress. Hardiness adalah salah 

satu bentuk kepribadian yang dapat mempengaruhi dan menahan akibat yang 

ditimbulkan dari stress. 

Maldi dan Kobasa (dalam Nurhidayah & Hidayati, 2009) menjelaskan bahwa 

hardiness adalah karakteristik kepribadian yang mempunyai fungsi sebagai sumber 

perlawanan ketika individu mengalami kejadian yang menimbulkan stress. Lebih 

lanjut, Maldi dan Kubasa menjelaskan bahwa harness merupakan kunci agar individu 

dapat bertahan ketika menghadapi tekanan dalam hidupnya. 

Maddi Kahn & Maddi (dalam Spurlock, 2008) menemukan bahwa pelatihan 

hardiness bermanfaat untuk para karyawan dalam mengatasi masalah stress kerja. 

Spurlock (2008) juga meneliti antara hubungan stress kerja, hardiness dan burnout 

pada fakultas keperawatan dengan jumlah sebanyak 210 mahasiswa. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa mahasiswa pada fakultas keperawatan memiliki tingkat stress 

dan burnout tinggi. Hardiness berfungsi sebagai zat penyangga terhadap burnout.  

Semakin tinggi hardines, maka semakin rendah burnout yang dialami mahasiswa 

keperawatan, bahkan dalm menghadapi stress yang terkait dengan tugas-tugas selama 

di fakultas keperawatan. 

Peristiwa-peristiwa yang berpotensi menjadi tekanan dalam hidup dapat 

dikurangi dengan kepribadian hardiness dengan cara meningkatkan strategi dalam 

menyesuaikan diri. Individu yang tangguh tetap akan mengalami stress ketika 

menghadapi keadaan yang menekan, namun dengan adanya hardiness, individu dapat 

menghadapi dan menyikapinya dengan menerapkan strategi yang positif agar 

menciptakan kenyamanan. 

Hardines memberikan keberanian dan dorongan (motivasi untuk melakukan 

kerja keras dalam mengubah stress dari potensi yang merugikan menjadi sebaliknya 

yaitu sebagai peluang untuk pertumbuhan (Maddi dalam tavousi 2015). Dengan kata 

lain, tahan banting adalah jalur untuk ketahanan dibawah stress (Bonanno dalam 

Taher, Ahandi, Kashani, & Kermani, 2014) 

Maddi (Tavousi, 2015) juga menjelaskan bahwa psikologi positif meyakini 

bahwa hardiness berfungsi untuk memfasilitasiperubahan dari tekanan menjadi 

keuntungan, perkembangan kerja dikintangkan seperti kreativitas, kebijaksanaan, dan 

mempertahankan atau meningkatkan kesehatan fisik dan mental dalam proses. Sikap 
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tahan banting juga merupakan suatu pembelajaran yang berorientasi pada 

pertumbuhan, dan penyanggaan kepribadian. 

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa individu dengan hardiness yang 

tinggi percaya bahwa segala tekanan dalam akademik harus dihadapi dan tidak untuk 

dihindari.  Individu yang tangguh akan selalu mencari cara bagaimana menghadapi 

tekanan tersebut. Sebaliknya, individu dengan hardiness yang rendah akan 

berpandangan bahwa tekanan yang dihadapi, salah satunya yaitu tekana akademik, 

akan mendatangkan suatu ancaman dan menjadi penyebab stress. Maka, secara tidak 

langsung ketika siswa memiliki hardiness yang tinggi maka toleransi distress 

akademik akan meningkatkan.  

 

. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka fikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berpikir untuk Meningkatkan Toleransi Distres 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan maslah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

(Sugiyono: 2015). Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1) Konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan terknik stress inoculation 

training efektif dalam meningkatkan toleransi distres akademik siswa SMA Negeri 

12 Semarang 

2) Keefektifan konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan terknik stress 

inoculation training efektif dalam meningkatkan hardiness siswa SMA Negeri 12 

Semarang 

3) Terdapat efek tidak langsung antara hardinees dengan toleransi distres akademik 

siswa SMA Negeri 12 Semarang. 
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BAB V  

PENUTUP  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas X SMA 

Negeri 12 Semarang untuk menguji efektivitas konseling kelompok CBT dengan 

teknik stress inoculation training untuk meningkatka toleransi distress akademik 

melalui hardiness, maka didapatkan kesimpulan penelitian  sebagai berikut: 

1. Kondisi hardiness dan toleransi distress akademik siswa di SMA Negeri 12 

Semarang berada dalam kategori rendah.  

2. Konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik stress inoculation 

training terbukti dapat meningkatkan toleransi distres akademik siswa SMA 

Negeri 12 Semarang. 

3. Konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik stress inoculation 

training dapat meningkatkan hardiness siswa SMA Negeri 12 Semarang. 

4. Terdapat hubungan pada saat hardiness meningkat maka toleransi distres 

akademik akan meningkat pada siswa SMA Negeri 12 Semarang 

5. Konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik stress inoculation 

training efektif dalam memberikan dampak tidak langsung untuk meningkatkan 

toleransi toleransi distres akademik siswa SMA Negeri 12 Semarang melalui 

hardiness 
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5.2 Saran  

Beberap hal yang mejadi saran berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Konselor  

Para konselor di Indonesia diharapkan dapat menyusun sebuah rancangan 

program & strategi intervensi, melalui layanan konseling kelompok CBT 

dengan menggunakan teknik stress inoculation training untuk 

meningkatkan toleransi distress akademik melalui hardiness. Selain itu 

juga, semoga konselor Indonesia mendapatkan insight baru untuk 

mengembangkan konseling kreatif dengan mengintegrasikan praktik 

keilmuan dengan melatih Keterampilan-keterampilan coping ini mungkin 

termasuk mengumpukan informasi tentang situasi penuh-tekanan; 

merencanakan surnber daya dan rute pelarian; cognitive restructuring 

pernyataan-pernyataan negatif yang dialamatkan pada diri sendiri; instruksi 

kepada diri sendiri yang berorientasi-tugas, mengatasi masalah, dan teknik-

teknik behavioral seperti relaksasi, asertivitas, atau self-rewarding untuk 

coping.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penggunaan metodologi penelitian dalam penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk menyempurnakan berbagai keterbatasan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya, sehingga direkomendasikan kepada para 
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peneliti selanjutnya untuk merancang penelitian yang lebih baik lagi. Serta 

para peneliti hendaknya mampu mempersiapkan diri dengan baik dan 

semaksimal mungkin dalam melaksanakan konseling kelompok. Selain itu, 

peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

menggunakan konseling kelompok dengan teknik yang sama tetapi dengan 

masalah, pendekatan dan subyek penelitian yang berbeda. 
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