
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran termasuk dalam salah satu cara untuk memaksimalkan proses 

perkembangan suatu individu. Woolfolk et al. (2013) menjelaskan pembelajaran 

sebagai proses dimana pengalaman menimbulkan perubahan pada pengetahuan dan 

tingkah laku yang abadi. Proses pembelajaran dapat dilakukan dimana saja salah 

satunya di sekolah. Siswa akan mengalami perubahan yang sangat signifikan selama 

bersekolah, yaitu mengalami perubahan dari jenjang SMP ke SMA. Perubahan 

tersebut meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian siswa, menghadapi 

ekspektasi akademik yang tinggi, dan adanya penyesuaian dengan struktur kelas yang 

lebih besar dari sebelumnya (Santrock, 2009). Desmita (2009) mengungkapkan 

bahwa ekspetasi yang tinggi membuat sebagian siswa merasa kesulitan menyesuaikan 

dengan lingkungan baru, perilaku tersebut salah satu yang dapat menimbulkan stres 

pada siswa. Stres menjadi topik yang krusial dalam lingkup pendidikan.  

Stres yang dialami oleh santri di lingkungan sekolah disebut stres akademik 

(Barseli & Ifdil, 2017). Sumber stres yang timbul pada latar sekolah adalah stres 

akademik (Calaguas, 2011; Azhar, 2015). Stres akademik adalah suatu keadaan yang 

dialami siswa saat tidak mampu menghadapi tuntutan akademik dan melihat tuntutan-

tuntutan akademik yang diterima sebagai suatu hambatan. Sayekti (2017) mengatakan 

bahwa stres akademik ditimbulkan oleh tekanan akademik. Tekanan akademik adalah 

tekanan yang berasal dari proses pembelajaran seperti keputusan menentukan jurusan 

dan karir, mencontek, durasi belajar, banyak tugas, kecemasan saat menghadapi ujian, 

tekanan untuk naik kelas, serta rendahnya prestasi yang diperoleh (Rahmawati, 2016). 

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan tingkat stres akademik 

pada  siswa. Terdapat sebuah penelitian yang mengungkap tingkat stres akademik 

pada siswa SMA Negeri di Padang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada 15% 
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dari stres siswa akademik pada tingkat rendah, 71,8% mengalami stres akademik di 

tingkat menengah, dan 13,2% dari siswa mengalami stres akademik pada tingkat 

tinggi (Ifdil & Ardi, 2013). Fathonah et al. (2017) melakukan penelitian mengenai 

stres akademik pada siswa berasrama di Jawa Barat yang dilakukan oleh menyatakan 

bahwa sebanyak 5,1%  siswa SMA merasakan stres berat dan 1,4% siswa lainnya 

merasakan stres sangat berat. Penelitian tingkat stres akademik pada siswa berasrama 

juga dilakukan oleh Hidayah (2018) pada 100 siswa SMA boarding school 

menghasilkan 58 siswa (58%) termasuk berada di tingkat stres akademik sedang. 

Riset stres akademik yang lain juga dilakukan oleh Taufik (2021) pada siswa SMP 

Negeri di Kabupaten Barru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 17% 

siswa mengalami stres akademik yang rendah, 73,4% mengalami stres akademik 

sedang, dan 11,2% siswa mengalami stres akademik tinggi. 

Terdapat jenis sekolah yang memadukan antara sekolah reguler dengan 

pendidikan diniyyah (agama) yang meliputi bahasa arab, aqidah, akhlaq, hadist, fiqh, 

dan lain sebagainya (Wardhani, 2020). PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten merupakan 

jenis pendidikan yang memadukan antara sekolah reguler dengan pendidikan agama. 

Maka dari itu, sekolah mewajibkan para santrinya untuk mempelajari mata pelajaran 

umum seperti fisika, kimia, biologi, matematika, sosiologi, ekonomi, dan lain 

sebagainya, serta mempelajari pelajaran agama yang menggunakan bahasa arab. 

Selain itu, para santriwati di PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten mempunyai tugas-

tugas menyelesaikan target hafalan Al-Quran dan sebagai pelajar dengan segala tugas 

belajarnya di sekolah. Hal ini membuat mayoritas santriwati merasakan stres. Stres 

yang dialami para santriwati penghafal quran ini adalah stres akademik.  

Mayoritas santriwati pondok pesantren di Indonesia adalah remaja usia 12 

tahun hingga 17 tahun yang mana di usia tersebut merupakan tahap usia remaja. Masa 

remaja adalah masa storm and stress, yang merupakan masa bergejolak dan masa 

yang berisi konflik serta perubahan suasana hati (Payne, 2012;Arnett, 2006), yang 

dapat menyebabkan depresi (Byrne et al., 2007; Deardorff. et al., 2003). Pada usia ini 
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mereka mulai dituntut untuk memikirkan masa depan. Santriwati SMA harus belajar 

lebih giat terlebih lagi jika telah menapaki kelas 12 dan banyaknya soal-soal pelajaran 

yang dikerjakan untuk persiapan memasuki perguruan tinggi. Keadaan ini disebabkan 

oleh banyaknya gejolak-gejolak dan perubahan yang sulit dari masa sebelumnya 

(Santrock, 2019; Hurlock, 1996).  

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan terkait fenomena stres akademik 

pada hari Jumat, 22 Oktober 2021 terhadap 95 santriwati penghafal quran di PPTQ 

SMAIT Ibnu Abbas Klaten yang dapat dilihat hasilnya pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1 

Hasil Studi Pendahuluan Fenomena Stres Akademik Pada Santriwati Penghafal 

Quran di PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten 

No Pertanyaan Jawaban dan Jumlah Respon 

1. Apakah Anda pernah 

mengalami stres 

akademik? 

 

Ya 

 

Tidak 

93 santriwati (97%) 2 santriwati (3%) 

 

2. Apa faktor 

penyebab stres 

akademik yang 

Anda alami? 

Beban 

belajar 

yang 

banyak 

Target 

setoran 

hafalan 

quran 

Kurangnya 

ketangguhan 

dalam 

menghafal 

quran 

Kegiatan 

organisasi 

yang padat 

Tidak dekat 

dengan teman 

70 

santriwati 

(74%) 

39 

santriwati 

(41%) 

38 santriwati 

(40%) 

28 santriwati 

(29,5%) 

16 santriwati 

(17%) 

 

3. Gejala apa yang 

Anda rasakan 

Sulit Performa 

belajar yang 

Putus asa Mudah Mudah lupa 
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No Pertanyaan Jawaban dan Jumlah Respon 

ketika 

mengalami stres 

akademik? 

konsentrasi menurun kebingungan  

76 

santriwati 

(80%) 

58 

santriwati 

(61%) 

36 

santriwati 

(38%) 

33 santriwati 

(35%) 

23 santriwati 

(24%) 

 

4. Apakah Anda 

mengalami 

kesulitan 

mengelola stres 

karena kurangnya 

ketangguhan 

(hardiness) dalam 

menghafal quran 

dan tidak dekat 

dengan teman? 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Tidak 

 

49 santriwati (52%) 

 

46 santriwati (48%) 

 

5. Apa dampak 

stres akademik 

yang Anda 

rasakan? 

Manajemen 

waktu 

buruk 

Nilai yang 

buruk 

Belajar menjadi 

tidak maksimal 

Target hafalan stidak 

terpenuhi 

64 

santriwati 

(67%) 

57 

santriwati 

(60%) 

54 santriwati 

(57%) 

26 santriwati  

(27%) 

 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 93 santriwati yang mengalami 

stres akademik. Gejala stres akademik yang dialami santriwati yaitu mengalami sulit 

konsentrasi, mengalami performa belajar yang menurun, mengalami putus asa, 
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mengalami kebingungan, dan mengalami mudah lupa. Para santriwati PPTQ SMAIT 

Ibnu Abbas Klaten ini memiliki berbagai macam aktivitas setiap harinya sangat 

banyak dan padat. Namun dalam pembelajaran di sekolah, para santriwati juga 

diberikan pelajaran diniyyah dan bahasa arab. Tentunya hal ini membuat beban 

akademik mereka lebih berat dan lebih banyak dibandingkan siswa SMA yang 

bersekolah di sekolah reguler. Dalam realitanya tidak seluruh santriwati pondok 

pesantren mampu untuk menjalaninya dengan baik mengingat banyaknya kegiatan di 

asrama.  

Berdasarkan hasil wawancara secara daring dengan ustadzah ketahfidz-an 

putri SMAIT Ibnu Abbas Klaten pada tanggal 29 Juli 2021 beliau menyatakan selama 

di pondok, santriwati dibebankan dengan target hafalan quran sebanyak 15 juz selama 

mondok 3 tahun. Santriwati harus bisa menyelesaikan target tersebut agar dapat lulus 

dari pesantren. Dalam penyelesaian target hafalan quran tersebut terkadang santriwati 

menemui ayat-ayat quran yang sulit dihafal dan persaingan hafalan dengan teman 

yang cukup ketat. Apabila target tidak terpenuhi, maka santriwati tidak dapat naik 

kelas bahkan lulus dari sekolah. Hal ini termasuk salah satu penyumbang penyebab 

stres akademik yang dialami santriwati. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap 

beberapa santriwati di PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten yang dilakukan pada Jumat, 

22 Oktober 2021 mereka menyatakan bahwa persaingan jumlah hafalan dan terdapat 

ayat-ayat yang sulit dihafal dapat menimbulkan stres akademik pada santri. 

Padatnya aktivitas akademik dan kegiatan non akademik santriwati di sekolah 

serta kewajiban untuk memenuhi target hafalan quran membuat mayoritas santriwati 

di SMA ini merasa tertekan sehingga muncul permasalahan stres akademik di 

kalangan santriwati. Permasalahan stres akademik ini menimbulkan beberapa dampak 

stres akademik yang dialami santriwati PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten. Hal ini 

terungkap dari hasil studi pendahuluan pada tabel 1 terhadap 95 santriwati SMAIT 

Ibnu Abbas Klaten mengalami dampak stres akademik dalam kehidupan sehari-

harinya yaitu manajemen waktu buruk, belajar menjadi tidak maksimal, nilai yang 
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buruk, dan target hafalan menjadi tidak terpenuhi akibat dari stres akademik yang 

dialami. Jika siswa tidak mampu menanggulangi stres akademik dengan baik, maka 

dirinya akan mendapatkan dampak serius pada fisik dan psikologis (Schraml et al., 

2012).  

Stres akademik yang muncul dapat dipengaruhi oleh faktor internal (berasal 

dari dalam diri) dan faktor eksternal (berasal dari luar diri seseorang). Salah satu 

faktor internal yang mempengaruhi stres akademik siswa yaitu kepribadian hardiness. 

Kobasa (1979) menyebutkan bahwa hardiness adalah karakteristik kepribadian 

seseorang yang mengakibatkan menjadi lebih kuat, tahan, dan stabil dalam mengatasi 

stres di kehidupannya dan dapat mengurangi efek buruk yang ditimbulkannya. Untuk 

menghadapi zaman sekarang yang semakin modern, seorang siswa harus mempunyai 

karakter psikologi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi stres akademik. 

Karakter tersebut adalah hardiness (Benishek & Lopez, 2001). Maddi et al., (2009) 

menjelaskan siswa yang kuat terhadap kegagalan dalam belajar, berkomitmen dalam 

belajar, mempunyai kontrol atas prestasi dalam berprestasi, dan mau ikut serta dalam 

kegiatan belajar-mengajar yang banyak tantangan, tandanya berarti mereka 

mempunyai hardiness dalam bidang akademik.  

Berdasarkan studi pendahuluan mengenai hardiness terhadap santriwati 

penghafal quran di PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten, didapatkan sebanyak 38 

santriwati (40%) menyatakan faktor penyebab stres akademik yang mereka alami 

adalah kurangnya hardiness dalam menghafal quran dan sebanyak 70 santriwati 

(74%) menyatakan beban belajar yang banyak membuat mereka rentan stres 

akademik. Individu yang menghadapi stres akademik yang tinggi maka terindikasi 

mempunyai kepribadian hardiness rendah (Spiridon & Karagiannopoulou, 2015). 

Individu yang mempunyai hardiness bisa bertahan dalam peristiwa-peristiwa yang 

mendesak dan tertekan ketika menemui tuntutan dan tantangan dalam kehidupan 

sehari-hari. Begitu pula hardiness sangat dibutuhkan oleh santri pondok pesantren, 

karena di pesantren terdapat begitu banyak tekanan-tekanan yang bisa memunculkan 
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stres pada santri - santri yang sedang menimba ilmu di pesantren tersebut 

(Chairaniharefa, 2018). Kobasa et al., (1982) mengemukakan bahwa hardiness adalah 

ciri kepribadian yang membantu individu untuk kuat dan mampu bertahan dalam 

menghadapi tekanan. Kajian Nurtjahjanti & Ratnaningsih (2011) ikut mendukung 

penjelasan sebelumnya dengan menjelaskan bahwa hardiness merupakan 

karakteristik kepribadian yang memberikan dampak positif dan berguna untuk siswa 

sebagai sarana pertahanan saat mendapatkan permasalahan yang dapat memunculkan 

stres. Hardiness diyakini dapat memengaruhi bagaimana respon individu ketika 

memperoleh tekanan-tekanan dalam hidup (Cole et al., 2004). 

Stres memiliki kaitan dengan hardiness yang mana hal ini diperkuat oleh hasil 

penelitian yang dilakukan Wiebe (1991) yang menjelaskan bahwa seseorang yang 

memiliki hardiness yang tinggi melihat tekanan merupakan hal yang tidak 

mengancam. Selain itu hardiness juga terbukti dapat menjadi indikator tinggi atau 

rendahnya stres akademik yang dialami. Pengaruh hardiness terhadap stres akademik 

ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Isrofin (2021) 

terhadap Siswa SMAN se-Kabupaten Paser. Penelitiannya menunjukkan adanya 

hubungan negatif antara hardiness dengan stres akademik pada siswa. Maka dapat 

diartikan tingkat hardiness yang rendah pada siswa maka menyebabkan tingkat stres 

akademik menjadi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Hasil riset lain juga 

menunjukkan adanya hubungan negatif antara hardiness dengan stres akademik yang 

dialami taruna tingkat II Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Korelasi tersebut 

menandakan bahwa tingkat hardiness yang tinggi menjadikan stres akademik yang 

dialami semakin rendah. Begitu pun sebaliknya tingkat hardiness yang rendah 

menjadikan stres akademik yang dialami semakin tinggi (Putri & Sawitri, 2017).  

Relasi yang kuat antara hardiness dan stres akademik juga ditunjukkan 

melalui sebuah riset yang dilakukan Azizah & Satwika (2021) menghasilkan bahwa 

terdapat hardiness memiliki korelasi negatif dengan stres akademik pada mahasiswa 

yang menyelesaikan skripsi selama pandemi Covid - 19. Hasil tersebut membuktikan 
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bahwa hardiness yang tinggi, akan membuat stres akademik menjadi rendah dan 

sebaliknya semakin rendah hardiness maka akan membuat stres akademik yang 

dialami mahasiswa semakin tinggi. Di samping itu riset yang dilakukan oleh Florian 

et al. (1995) menelaah peran dari hardiness sebagai faktor ketahanan individu dalam 

proses mengatasi dan beradaptasi terhadap stres. Inti hasil risetnya menyatakan 

bahwa hardiness berperan pada penilaian individu dalam menghadapi kejadian yang 

mengakibatkan stres.  

Selain hardiness, stres akademik juga dipengaruhi oleh hubungan lingkungan 

sosial (Smet, 1994). Lingkungan sosial yang sangat dekat dengan santriwati pondok 

pesantren adalah lingkungan teman sebaya. Para santriwati berinteraksi dengan teman 

sebaya dan menghabiskan waktu bersama dengan teman sebayanya hampir setiap hari 

selama di asrama. Santriwati SMA merupakan individu yang sedang menapaki usia 

remaja. Seorang remaja membutuhkan figur kelekatan baik secara fisik maupun 

psikologis dalam hal eksplorasi dan kemandirian (Barrocas, 2009). Ikatan erat antar 

teman sebaya yang bangun oleh remaja menimbulkan hubungan komunikasi yang 

baik dengan teman-teman sebayanya dan kepercayaan juga merupakan suatu akibat 

dari suatu relasi yang kuat, serta kedua belah pihak dapat saling bergantung satu sama 

lain (Barrocas, 2009). Remaja sering melakukan aktivitas bersama teman sebayanya  

yang merupakan sumber panduan moral, simpati, sumber kasih sayang dan 

pengertian, sarana untuk mencapai kemandirian, serta tempat untuk melakukan 

eksperimen (Papalia, 2008). Akibat interaksi dengan teman sebaya yang intens akan 

membentuk keakraban pada remaja yang akhirnya dapat memunculkan kelekatan.  

Armsden dan Greenberg (1987) menafsirkan kelekatan merupakan suatu 

ikatan afeksi yang bertahan lama dan bersifat erat. Kelekatan terhadap teman sebaya 

(peer attachment) adalah sebuah hubungan intens antara individu dengan teman 

sebayanya yang bisa menjadi sumber keamanan psikologis bagi individu tersebut 

(Barrocas, 2009). Kualitas kelekatan dengan teman sebaya pada remaja dapat 

diketahui dari tingkat pengalaman terhadap keterasingan, komunikasi, dan 
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kepercayaan (Armsden & Greenberg, 1987). Peer attachment yang kuat pada 

individu, maka ia akan mendapatkan kepedulian dan dukungan dari teman sebayanya, 

sehingga muncul keberanian yang besar dari dalam diri untuk mengatasi masalah 

(Daigle et al., 2007). Sejalan dengan pendapat Daigle (2007), Santrock (2011) 

menyebutkan individu dengan peer attachment yang baik akan memiliki harga diri, 

rasa penerimaan diri, individu mampu mengontrol  emosi, self efficacy yang baik, 

optimis, ulet, menyadari kejadian yang ada di sekelilingnya dan mampu 

menyelesaikan masalah secara efektif, serta dapat merepresentasi kognitif dengan 

baik ketika dalam kesulitan. Remaja akan dapat mengungkapkan dengan mudah 

mengenai emosi negatif yang dirasakan apabila mempunyai peer attachment yang 

baik (Rasyid, 2012). Rasyid (2012) menambahkan bahwa remaja yang bisa 

menyatakan emosi yang dirasakan dan mengungkapkan diri secara terbuka dengan 

orang lain akan mengakibatkan dirinya mengalami resiko stres yang rendah.  

Peneliti melakukan studi pendahuluan pada Jumat, 22 Oktober 2021  

menghasilkan dari 95 santriwati SMAIT Ibnu Abbas Klaten, 49 santriwati (52%) 

menyatakan mereka mengalami kesulitan mengelola stres karena kurangnya 

kelekatan dengan teman sebaya atau tidak dekat dengan teman. Terdapat sebuah 

penelitian yang membuktikan bahwa peer attachment berhubungan negatif secara 

signifikan dengan stres akademik pada mahasiswa. Hubungan negatif ini 

membuktikan bahwa semakin baik kualitas peer attachment maka tingkat stres 

akademik mahasiswa rendah, sebaliknya apabila semakin buruk peer attachment 

maka semakin tinggi tingkat stres akademik (Purwati & Rahmandani, 2018). Siswa 

yang mempunyai peer attachment yang baik akan merasa memperoleh dukungan dari 

teman sebayanya dan mampu membantu dalam peningkatan prestasi akademik siswa. 

Maka dari itu stres akademik pada siswa harus diperhatikan lebih detail karena dapat 

mempengaruhi berbagai hal salah satunya seperti stres yang parah (Pozos-Radillo et 

al., 2014). 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terlihat bahwa ada masalah 

stres akademik pada santriwati di PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten. Banyaknya 

penelitian yang telah melakukan penelitian yang luas pada stres akademik dan 

hasilnya menyimpulkan topik ini membutuhkan lebih banyak lagi perhatian (Agolla 

& Ongori, 2009). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian stres akademik ini pada 

santriwati PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten karena berdasarkan penelitian terdahulu 

yaitu stres akademik lebih rentan dialami pada perempuan daripada laki-laki 

(Backović et al., 2012). Purwati dan Rahmandani (2018) juga menyebutkan bahwa 

tingkat stres akademik mahasiswa putri lebih tinggi dibandingkan mahasiswa putra. 

Penyebab stres akademik yang terjadi adalah kegiatan di sekolah dan di pondok yang 

banyak, tugas sekolah, pemenuhan target hafalan quran, kurangnya kelekatan dengan 

teman sebaya, jurusan sekolah yang tidak sesuai dengan minat, dan kurangnya 

hardiness dalam belajar dan menghafal quran. Keberadaan stres akademik di 

kalangan santriwati memunculkan dampak negatif yang mengganggu 

keberlangsungan aktivitas sehari-hari santriwati. Dampak negatif tersebut di 

antaranya yaitu manajemen waktu buruk, belajar menjadi tidak maksimal, nilai yang 

buruk dan target hafalan menjadi tidak terpenuhi.  

Adanya faktor internal yaitu hardiness dan faktor eksternal peer attachment 

dimungkinkan mempengaruhi tingkat stres akademik santriwati. Dari penelitian 

terdahulu terkait yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai hubungan hardiness dan 

peer attachment dengan stres akademik menyatakan bahwa kedua variabel tersebut 

berguna bagi individu dalam penurunan stres akademik. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti hubungan antara hardiness dan peer attachment dengan stres 

akademik pada santriwati penghafal quran di PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah 

yang muncul pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat hubungan antara hardiness dan peer attachment dengan 

stres akademik pada santriwati penghafal quran di PPTQ SMAIT Ibnu 

Abbas Klaten? 

2. Apakah terdapat hubungan negatif antara hardiness dengan stres 

akademik pada santriwati santriwati penghafal quran di PPTQ SMAIT 

Ibnu Abbas Klaten? 

3. Apakah terdapat hubungan negatif antara peer attachment dengan stres 

akademik pada santriwati santriwati penghafal quran di  PPTQ SMAIT 

Ibnu Abbas Klaten? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Mengetahui adanya hubungan yang antara hardiness dan peer attachment 

dengan stres akademik pada santriwati penghafal quran di PPTQ SMAIT 

Ibnu Abbas Klaten. 

b. Mengetahui adanya hubungan yang negatif antara hardiness dengan stres 

akademik pada santriwati penghafal quran di PPTQ SMAIT Ibnu Abbas 

Klaten. 

c. Mengetahui adanya hubungan yang negatif antara peer attachment dengan 

stres akademik pada santriwati penghafal quran di PPTQ SMAIT Ibnu 

Abbas Klaten. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

masukan secara teoritis pada disiplin ilmu psikologi lebih khusus pada 

bidang pendidikan tentang hubungan antara hardiness dan peer 

attachment dengan stres akademik pada santriwati penghafal quran di 

PPTQ SMAIT Ibnu Abbas Klaten. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Santriwati  

Hasil penelitian ini dapat menggambarkan atau 

menginformasikan kepada para santriwati penghafal quran mengenai 

pentingnya hardiness dan peer attachment dalam menempuh 

pendidikan, sehingga santriwati dapat lebih mudah mengelola maupun 

mengatasi permasalahan stres akademik yang dialaminya.  

2) Bagi Institusi Pendidikan / Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada guru dalam memberikan bimbingan kepada para santriwati 

yang mengalami stres akademik dan yang bermasalah dengan 

hardiness dan peer attachment. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

membantu para guru di sekolah dalam menangani permasalahan 

santriwati mengenai stres akademik dan juga pihak sekolah dapat 

memfasilitasi beragam kegiatan bimbingan dan konseling kepada 

santriwati yang kesulitan dalam bidang akademik dan ketahfidz-an. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

referensi dalam pembahasan teoritik untuk penelitian tentang topik 

hardiness, peer attachment, dan stres akademik pada santriwati 

penghafal quran sehingga dapat memperdalam dan memperkaya topik 

penelitian yang serupa. 
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