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ABSTRACT 

 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  stress  dalam  meningkatnya 
perilaku agresif ibu rumah tangga yang memiliki anak yang mengikuti pembelajaran daring. 
Hipotesis  dalam penelitan ini  adalah “Ada hubungan positif  stress  dengan perilaku agresif 
ibu rumah tangga yang Memiliki Anak yang Melaksanakan Pembelajaran Daring Pada  Masa
 Pandemi Covid  19”.  Subyek penelitian  ini  adalah ibu rumah tangga /  wali  murid  di  SDN 
Ganting  Sidoarjo.  Pengambilan  data  dilakukan  menggunakan  2  skala  yaitu  skala  perilaku 
agresif  dan  stress.  Pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  dengan  hasil  koefiseien  korelasi 
Speearman  Brown  ,  menunjukan  terdapat  korelasi  positif  yang  signifikan  antara  stress 
dengan perilaku agresif

The  purpose  of  this  research  is  to  understand  the  relation  between  stress  with  the 
housewife  mother's  increasing  of  aggressivity  of  their  child  whom  are  attending  "daring" 
studies. Hypothesis of this research are  "there is positive correlation  between stress with 
housewife  mother's  aggresivity  towards  their  child  whom  attend  the  'daring'  study".  The 
subject  of  this  research  is  housewife/  child's  guardian  in  Ganting  Sidoarjo  Elementary 
school.  Data  retrieval  is  done  by  using  2  scale,  which  is  aggresivity  scale  and  stress. 
Hypothesis  test  is  done  by  the  result  of  correlation  coefficient  Spearman  Brown,  and  the 
result is a possitive significant connection between stress with aggresivity
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PENDAHULUAN 

Pada tahun 2019 akhir dan2020 awal, dunia telah di hebohkan dengan munculnya virus yang 

menyerang pernafasan Covid 19aadalahapenyakitayangadisebabkanaolehavirusacoronavirusayang 

ditemukanapadaatahuna2019. VirusainiaawalanyaaditemukanadiaWuhanaCinaaaapadaaaabulan 

Desemberatahuna2019. WorldaHealthaOrganizationa (WHO) akhirnyaamenetapkanastatusaCorona 

VirusaDiseasea2019a (Covid-19) asebagaiaPandemi. Akibatnya, setiap negara di dunia menerapkan 

kebijakannya masing – masing guna meminimalisir dampak penyebaran Covid 19. Kebijakan yang 

diterapkan yakni Social Distancing, Self Isolation, Stay At Home dan Study At Home. 

Salah satu kebijakan yang oleh pemerintah Indonesia yakni menetapkan sistem pembelajaran 

online terhadap pada setiap pelajar atau dianamakan Study At Home. Study At Home diberlakukan 

untuk lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi(PTN/PTS). Study At 

Home mulai di berlakukan sejak bulan Maret 2020 oleh Nadiem Makariem selaku Menteri 

Pendidikan Indonesia dan mulai dipermanenkan sejak bulan Juli 2020. Pembelajaran online 

dilakukan oleh siswa dan guru dengan bantuan laptop, smartphone dan internet. Fasilitas ini harus 

dimiliki oleh setiap pelajar yang mengikuti setiap kegiatan belajar online. Fasilitas yang digunakan 

berfungsi untuk tetap mendukung berjalannya sistem belajar mengajar antar guru dan siswa. Proses 

pembelajaran dilakukan dengan berdasarkam kontrak belajar yang telah disetujui oleh guru dan siswa. 

Guru akan memberikan materi melalui kontak sosial media Whastapp, atau melalui aplikasi video 

conference Zoom, Google Meet ataupun lewat media internet lainnya. 

Peran orangtua juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Study At Home yang 

dilakukan oleh anaknya. Mulai dari memberikan dukungan fasilitas hingga dukungan secara 

psikologis. Dukungan fasilitas sendiri berupa smartphone, laptop, komputer dan data internet. 

Sedangkan dukungan psikologis yakni berupa pemberian dukungan secara mental dan pendampingan 

belajar selama pandemi Covid-19. Study At Home diharapkan dapat mempererat hubungan emosi 

orangtua dan anak. Sebelumnya, orangtua hampir tidak peduli dengan kegiatan kegiatan belajar anak 

di sekolah, karena merasa sudah mempercayakan tugas mendidik kepada guru atau wali kelas 

anaknya di sekolah. Namun karena efek dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan kebijakan Study 

At Home diterapkan, orangtua diharuskan memiliki kesanggupan menjalankan peran baru dirumah. 

Peran ganda orangtua lebih banyak dilakukanaolehaibuarumahatangga. Ibuarumahatangga 

sendiri adalah peran otomatis yang diterima oleh wanita yang sudah berkeluarga. Peran ibu rumah 

tangga sendiri awalnya adalah mengurus segala kebutuhan suami, kebutuhan anak, kebersihan 

rumah, dan kebutuhan lain di dalam rumah. Ibu rumah tangga yang juga bekerja, juga melakukan 

peran ibu rumah tangga di rumah. Ketika pandemi datang, ibu rumah tangga diharuskan menerima 

tugas baru yakni sebagai pengganti guru dirumah. Pengganti guru dirumah sendiri adalah melakukan 

tugas yang biasanya dilakukan oleh guru jika di sekolah. Mulai dari membimbing anak 

melakukan sekolah 



daring atau online, menyiapkan fasilitas  yang dibutuhkan ketika sekolah online akan dimulai, 

memantau tugas yang diberikan oleh guru serta memberikan dukungan secara psikologis untuk 

anaknya. 

Peran baru sebagai pengganti guru dirumah yang dijalankan oleh ibu rumah tangga nyatanya 

menimbulkan banyak masalah baru. Orangtua mengeluhkan lelahnya melakukan peran ganda sebagai 

orangtua dan sebagai pengganti guru dirumah. Akibatnya Orang tua mengalami stress ringan hingga 

berat. Gejala stress yang ibu rumah tangga alami ditandai dengan terganggunya aktivitas yang biasa 

dilakukan. Kegiatan yang sudah biasa menjadi rutinitas, mulai dirasa berat bagi ibu rumah tangga 

karena harus menjalankan peran baru. Pola aktivitas yang bertambah, menjadi salah satu stressor bagi 

Ibu rumah tangga. Stress yang berkelanjutan akan menimbulkan dampak somatik pada orangtua dan 

juga berdampak buruk bagi anak. Pada beberapa kasus yang terjadi, terdapat orangtua yang 

melakukan tindakan agresif terhadap anaknya. Mulai dari serangan verbal,serangan fisik hingga 

berdampak kematian pada anak. 

KomisiaPerlindunganaAnakaIndonesiaa (KPAI) amelakukanasurveiatentangapolaaasuhaibu 

selamaapandemiaCOVID-19. Hasilayangamengejutkanabahwaapolaaasuhaaatersebut   ada   

kaitannyaadenganakekerasanapadaaanakabaikasecaraafisikadanapsikis. Surveiadilakukanasecara 

terpisahaantaraaorangatuaaperempuanadanaorangatuaalaki-laki. Hasilasurveiamenunjukkanabahwa 

orangatua laki-lakiasebesar 25,6 persen, sedangkanaorangatuaaperempuanasebesar 74,4 persen. 

Padaabeberapaakasusayangaterjadi, terdapataorangtuaayangamelakukanatindakanaagresifaterhadap 

anaknya. Mulaiadariaseranganaverbal,serangan fisikahinggaaberdampakakematianapadaaanak. 

Orangtua yangamelakukanaperilakuaagresifamemberikanaalasanabahwaaperilakuatersebut 

merekaalakukanakarenaarasaajengkelayangaberakibataorangtuaamenjadiatertekanasehinggaaorang 

tuaacenderungauntukamelakukanaperilakuayangamengarahapadaaperilakuaaagresif, ditambahkan 

Gerungan (2000) bahwaatindakan–tindakanaagresifabukanalagiaberdasarkanaalasan–alasan 

rasional, melainkanaberdasarkanaperasaan-perasaanatertentua (agresif amarah, kejengkelan, 

tekanan) yangatidakadapatadisalurkanasecaraawajaratetapiameluapakeluaramencariakambing 

hitamnya danamenyerangnya. Iniatentuabertolakabelakangadenganaperanayangaharusnyaaorangtua 

jalankan. Orangatuaaseharus – nyaaberperanauntukamembimbingaanakadenganasabaradanatelaten 

ketikaapembelajaranadaring. 

DataamenunjukkanabahwakekerasanaanakadiabeberapaaadaerahadiaaIndonesiaaameningkat 

tajamaselamaapandemi. Sebagaiacontoh, dataadari DinasaPemberdayaanaPerempuanaPerlindungan 

AnakaPengendalianaPendudukadanaKeluarga aBerencana (DP3AP2KB) NusaaTenggaraaBarat 

(NTB) menunjukkanabahwaakekerasanaterhadapaanakadiaadaerahainiaameningkat 12% selama 

pandemi. Selainaitu, dataayangadihimpunadariasistemaInformasiaOnlineaPerlindunganaPerempuan 

danaAnaka (SIMFONI PPA) daria1aJanuaria2020asampaia23aSeptember 2020 

menunjukkanabahwa kasusakekerasanaterhadapaanaka (KtA) diaIndonesiaasebanyak 5.697 

kejadianadengana6.315 korban. Informasiayangaberedarabahkanamenyebutkanamayoritasaanak-

anakamengalamiakekerasanaakibatakejengkelanaaorangatuaaamerekaadalamamendampingiabelajar 

daringadiarumah. 

ContohakasusalainayakniapenganiayaanayangaterjadiadiaKotaaParepare, SulawesiaSelatan. 

Penganiayaanatersebutadilakukanaolehaseorangaibuakepadaaaaanakaaaaakandungnya dengan 

menggunakanaabalokaakayu. Akibataaperbuatanaibunya, keduaaatanganaaanak diketahui 

mengalamialebam. Penganiayaanatersebutadidasariarasaakesalaterhadapaanakalantaranaasiaaanak 

tidakamengikutiapelajaranadaringaselamaa10ahariaterakhiradanajugaapergiaakeaarumahaneneknya 

tanpaapamita (Puji, 2020). KasusalainayangaterjadiayaituakasusapembunuhanaanakadiaKecamatan 

Larangan, KotaaTangerangapadaa26aAgustus 2020. Padaakasusatersebutaterungkapabeberapa 

https://www.haibunda.com/tag/kekerasan%2Bpada%2Banak


fakta, salahasatunyaaialahafaktaabahwaasangaibuamenganiayaaanaknyaakarenaasaatabelajaraonline 

siaanakakurangapahamasehinggaasangaibuamenjadiakesal (Nazmudin, 2020). 

Menghadapiaperubahanatersebutasecaraamendadakadapatamenyebabkanarasaastres. Begitu 

juga denganaanak-anakyang saatainiaharusalebihabanyakaberdiamadiriadi rumah. Padahalasebelum 

adanyaawabahavirusacoronaabaruaanak-anakaterbiasaadenganarutinitasasekolahadanmain bersama 

denganateman-temannya. Menurutapsikiateraanakadanaremaja, Renvil Reynaldi, perubahamasituasi 

iniamemberikanadampakapsikologisapadaaanak (Tabi, 2020). Sebabahal-halayangabiasaadilakukan 

untukasementaraawaktuaharusadihentikan. Situasiainiadapatamenyebabkanaanakaamenjadiaastres 

karenaamerekaaharusaberdiamadiriadiarumahadalamajangkaawaktualama, aktivitasaterganggu, dan 

merenggut kesempatan bereksplorasi dengan lingkungan.  

Problematika yang dialami oleh orangtua seperti stress, kurangnya dukungan sosial hingga 

berujung pada perilaku agresif pada anak, menandakan bahwa dampak yang terjadi akibat pembaruan 

gaya hidup di masa pandemi perlu diperhatikan. Sehingga baik orangtua maupun anak akan dapat 

menjalani aktivitas selayaknya tanpa menimbulkan masalah baru yang berakibat buruk. Seperti 

halnya beberapa kasus yang terjadi diatas, beberapa hasil dari wawancara yang peneliti lakukan 

dengan ibu rumah tangga di kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan Sidoarjo mengatakan bahwa 

sulitnya menjalankan peran baru sebagai pengganti guru di rumah. Beberapa jawaban saat 

diwawancari adalah : 

“Saya gemas rasanya ingin hih (sambil mengepalkan tangan ) marah sama anak saya susah 

untuk belajar daring..” 

“Saya capek jika harus mengajar dan mengurus rumah..” 

“Semenjak Covid saya sering memarahi anak saya..”



Beberapa jawaban diatas menunjukkan bahwa adanya indikasi perilaku agresif ibu rumah tangga saat 

pembelajaran daring anak. Seringkali ibu rumah tangga memakai kalimat yang tidak seharusnya 

didengar oleh anak dan bahkan melakukan tindakan fisik karena kesal terhadap anak seperti 

mencubit, menjewer bahkan memukul. Hal ini perlu sangat diperhatikan oleh pihak terkait, perilaku 

agresif yang dilakukan oleh ibu rumah tangga terhadap anak diduga karena ledakan stress yang 

dirasakan oleh ibu rumah tangga. 

PERILAKU AGRESIF 

Menurut definisi dari KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) Agresif adalah cenderung 

(ingin) menyerangasesuatuayangadipandangasebagaiahalaaatauaasituasiaayangamengecewakan, 

menghalangi, atauamenghambatadanaagresivitasasebagaiahal (sifat, tindakan) aagresif. Perilaku 

agresifamerupakanatindakanayangabertujuanauntukamenyakitiaorang lain. MenurutaRahman 

(2014) agresi “diartikan sebagaiaperilakuayangadimaksudkanauntukamelukaiaorangalainabaik 

secaraafisikaataupunapsikis”. MenurutaBanduraadalamabuku (Sarwono, 2011) menyatakanabahwa 

perilakuaagresi “merupakanahasiladariaprosesabelajarasosialamelaluiapengamatanaaterhadapadunia 

sosial”. 

Perilaku agresif sering kaliadisebabkanaolehaamarah, 

yangamerupakanajembatanapsikologis antara komponenaperilakuadanakomponenakognitifadalam 

agresivitas. Individuapadaaumumnyaamenjadialebihaagresifaketikaaasedangamarahadibandingkan 

saatatidakamarahamenurutaBussadanaPerry(1992). Agresivitasaadalahakeinginanauntukamenyakiti 

individualain, denganacaraaamengekspresikanaaperasaanaanegatifnyaasepertiaapermusuhanauntuk 

mencapaiatujuanayangadiinginkan (Buss dan Perry, 1992). Komponenaagresivitasaterdiriadari 

agresiafisik, agresiaverbal, kemarahan, dan apermusuhana (Buss dan Perry, 1992). 

 
Menurut Myers (2012) perilakuaagresifaadalahaperilakuafisikaaatauaaverbalaayang 

dimaksudkanauntukamerusakaatauamelukaiaorangalain. Jikaaperilakuauntukaamelukaiorangaalain 

karenaakecelakaanaatauaketidaksengajaanamakaatidakaadapatadikategorikanaasebagaiaaaaperilaku 

agresif, tetapiaaapabilaabertujuanamelukaiaorangalainadanaberusahaauntukamelakukanawalaupun 

usahanya tidakaberhasilasudahadikatakanasebagaiaperilaku agresif. Halainiajugaadinyatakanaoleh 

Firman (2013) bahwa tindakan kejahatan danaperilakuaagresifaterkadangadisebabkanaoleh 

persoalanakecil, seperti: kesalahpahaman, ketidakpuasan, dan pertengkaranayangaberakhiradengan 

pembunuhan, pembakaran, sertaamerusakafasilitasamilikapribadiamaupunaumum 

Agresivitas secara umum menimbulkan dampak yang merugikan bagi pelaku maupun 

penerima perilaku agresivitas. Menurut Sadock (1998) bahayaaatauapencideraanayangadiakibatkan 

olehaperilakuaagresifabisaaberupaabahayaaatauapencideraanaafisikal, namunapulaabisaaaaberupa 

bahayaanonfisikal, misalnyaayangaterjadiapadaaagresiaverbala (agresi melaluiakata-kataatajamadan 

menyakitkan) (Antasari, 2006). 

Baron & Byrne (2004) menyatakanaagresifaadalahasegala abentukaperilakuayangadimaksudkan 

untukamenyakitiaatauamelukaiaorangalain. Berdasarkanahasilapenelitian, menunjukkanabahwaatindakan 

agresifayangacenderungadilakukanabaikasecaraaverbalamaupunanon-verbal beradaapadaakategoriayang 

berbeda. 

Dalamapenjelasanabeberapaahli diatas dapat dikatan bahwa perilaku agresif adalah perilaku 

atau tindakan individu dengan maksud untuk melukai orang lain baik secara fisik dan psikis yang 

merupakan hasil dari proses belajar dan bersifat disengaja. 

 
 

 

 

 



STRESS 

Stress yang muncul karena adanya pandemi seperti ini dapat mempengaruhi keberfungsian 

seseorang dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari. Selama masa pandemi, level kecemasan, stress, 

dan depresi seseorang meningkat. Berdasarkan studi baru-baru ini, ada sebuah keterkaitan antara 

level edukasi individu, dan kecemasan serta stress. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di China, 

semakin tinggi penghindaran dari gejala mental di antara orang-orang yang memiliki pendidikan 

tinggi , kemungkinan berhubungan dengan kesadaran diri yang tinggi yang berhubungan pada 

kesehatan mental mereka. 

Stress menurut Cofer (1964) menyatakan bahwa stresaadalahakondisiaorganikaseseorang 

padaasaataiaamenyadariabahwaakeberadaanaatauaintegritasadiriadalamakeadaanaabahaya, dan ia 

harus meningkatkan seluruh energy untuk melindungi diri. 

Menurut Sarafino (dalam Smet, 1994) stres adalah suatuakondisiayangadisebabkanaoleh 

transaksiaantaraaindividuadenganalingkunganayangamenimbulkanapersepsiaajarakaantaraatuntutan

- tuntutan yangaberasaladariasituasiadenganasumber-sumber dayaasistemabiologis, psikologis, dan 

sosialadariaseseorang. MenurutaSelyeadalamaYunika (2008), stressaadalahaabstraksiadimanaaorang 

tidakadapat melihatapembangkitastresanamunaakibatadariapembangkitastres. Stressaterdiriadari 

beberapaatahap, tahapanastressamenurutaSelye : 

 

a. Tahapan alarm (tanda bahaya) 

Tahap Alarm merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan terjadi ketika ada 

perbedaan antara kenyataan yang sedang terjadi dan situasi yang diharapkan (Ursin dkk, 

2004). Pada tahap pertama ini akan timbul seperti sakit di dada, jantung berdebar-debar, 

sakit kepala, disfagia (kesulitan menelan), kram, dan lain sebagainya (Rice, 2011). Pada 

tahap ini individu diharapkan mampu untuk menemukan solusi guna meredam efek alarm 

agar tidak berlanjut ke tahapan stress berikutnya. 

b. Tahap resistance (perlawanan) 

Perlawanan terjadi saat alarm tidak berakhir atau terus menerus berlangsung. Peristiwa 

ini terjadi karena pada tahap kedua terjadi konflik dengan tahap pertama (Rice, 

2011).Oleh karena itu, selama proses perlawanan di tahap resistance ada kemungkinan 

akan timbulnya penyakit, seperti radang sendi, kanker, dan hipertensi (Lyon, 2012). 

c. Tahap exhaustion (kehabisan tenaga) 

Ketika stres masih berlangsung terus-menerus, maka selanjutnya stres berada pada pada 

tahap terakhir. Pada tahap ketiga ini tubuh sudah merasakan exhaustion (kelelahan) 

(Lyon, 2012). Kondisi ini dikarenakan tubuh benar-benar tidak sanggup lagi mengadakan 

perlawanan terhadap sumber stres. Atau dengan kata lain, tubuh sudah menyerah karena 

kehabisan kemampuan untuk menghadapi serangan yang mengancam. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indikator Stress adalah segala gejala yang dialami oleh individu ketika mengalami atau menghadapi 

stressor. Menurut Waitz, dkk (1983) Individu yang terindikasi memiliki gejala stress (yaitu dibagi menjadi 2 

indikasi yakni : 

a. Secara fisik 

1) Gangguan jantung 

2) Tekanan darah tinggi 

3) Sakit kepala 

4) Gangguan pada pencernaan 

5) Gangguan seksual (Impotensi) 

b. Secara psikologis 

1) Mengalami ketakutan tanpa alasan. 

2) Banyak merenung dan memusatkan diri secara berlebihan. 

3) Menjadi peka dan lebih sensitive 

4) Kehilangan spontanitas dan keceriaan. 

5) Adanya perasaan selalu gugup dan cemas 

 
Sebenarnyaastresatidakaselaluamemberikanadampakanegatifakarenaaastresaaajugaaaaabisa 

berdampakapositifakepadaamanusia. Stresaibarataduaasisiamataauangalogam, yaituamemilikiasisi 

baikadanasisiaburuk. StresayangamemberikanadampakapositifadiistilahkanadenganaEustress, dan 

stresayangamemberi-kanaadampakaanegatifaadistilahkanaadenganadistressa (Gadzella,dkk 2012). 

KupriyanovadanaZhdanova (2014) menyimpulkan bahwaahasilareaksiatubuhaterhadapasumber-

sumberastresamerupakan eustress. Ketikaaeustressa (stres yang berdam pak baik) dialami 

seseorang, makaaterjadilahapeningkatanakinerjaadanakesehatana (Greenberg, 2006). Sebaliknya 

ketikaaseseorangamengalamiadistressa (stres yang berdampak buruk), makaamengkibatkanasemakin 

buruknyaakinerja, kesehatanadanatimbulagangguanahubunganadenganaorangalain. 

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas stress adalah suatu kondisi dimana individu 

mengalamiatekananadanatuntutan yang mengakibatkan kelelahan baik secara fisik maupun 

psikologi. 

 
HIPOTESIS 

Hipotesis merupakanaasumsiapenelitianaterhadapasuatuapermasalahanayangamasih harus 

diujikan kebenarannya, selanjutnya tindakan meneliti akan mengumpulkan yang sesuai dengan 

hipotesis. Maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini berbunyi : 

Adaahubunganapositifaantara Stress dengan Perilaku agresif ibu rumah tangga yang Memiliki Anak 

yang Melaksanakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19” yang artinya semakin tinggi 

stress maka semakin tinggi pula perilaku agresif ibu rumah tangga yang Memiliki Anak yang 

MelaksanakanaPembelajaranaDaringaPadaaMasaaPandemiaCovida19. Sebaliknyaasemakinarendah 

stressamaka asemakinarendahapulaaperilakuaagresifaibuarumahatanggaayangaMemiliki Anak yang 

MelaksanakanaPembelajaranaDaringaPadaaMasa Pandemi Covid 19. 



 

 

 
 

 
 

METODE PENELITIAN 

Peneliti akan membahas tentang stress dan dukungan sosial dengan perilaku agresif ibu rumah 

tangga menghadapi study at home anak. Bagaimana jika ibu rumah tangga tidak dapat melampiaskan 

stress yang dirasakan dan dukungan sosial seperti apa yang dibutuhkan oleh ibu rumah tangga serta 

hubungan keduanya dengan perilaku agresif ibu rumah tangga menghadapi study at home. Karena 

pada dasarnya pelampiasan stress yang benar dan dukungan sosial yang cukup akan mencegah 

terjadinya perilaku agresif ibu rumah tangga. 

Metodeapenelitianayangaakanadigunakanapenulisaauntukaapenelitianaainiaadalahaametode 

penelitianaKuantitatifaKorelasional. MenurutaAzwara (2010) penelitianakorelasionalabertujuan 

untukamenyelidiki asejauhamanaavariasiapadaasuatuavariabelaberkaitanadenganavariasiapadaasatu 

ataualebihavariabelalain, berdasarkanakoefisienakorelasi. DariaPenelitianainiadapatamemperoleh 

informasiamengenaiatarafahubunganayangaterjadi, bukanamengenaiaada-tidaknyaaefekaavariabel 

satuaterhadapavariabelayangalain. Populasiapartisipanayangadigunakanadalamapenelitian ini 

berasaladaria339aibuarumahatanggaayangaanaknyaabersekolahaadiaaSDNaaGanting Gedangan 

Sidoarjo. 

Sampleaadalahasebagianaatauawakilaapopulasiaayangaaditeliti (Arikunto, 2006). Apabila 

Penggunaanasampelamengikutiapendapatayangamenyatakanabahwaaapabilaapopulasiakurangadari 

100asebaiknyaadiambilasemuaasehinggaapenelitiannyaamerupakan penelitian populasi, selanjutnya 

apabilaajumlahapopulasialebihadaria100 dapatadiambila10-15% ataua20-25% (Arikunto, 2006). 

Beberapaaalasanapengambilanasampelaadalahakemampuanapenelitiadilihatadariawaktuadan tenaga 

serta terbatasnya akses langsung dengan sampel untuk menyebarkan kuesioner atau angkat yang 

akan digunakan dalam penelitian mengingat situasi dan kondisi yang masih dalam masa pandemic 

Covid 19 Penelitian ini melibatkan 85 partisipan ( berasal dari 25% jumlah populasi ibu ruamh 

tangga dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Kriteria partisipan dalam penelitain 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Ibu rumah tangga yang bekerja maupun tidak bekerja 

b. Mempunyai suami maupun tidak bersuami 

c. Mempunyai anak sekolah dasar tingkat 1-6 

 

Sebelumadilakukanapengambilanadata, terlebihadahuluapenelitiamengujiaujiacobaaalat 

ukur. Alat ukurayangadigunakanapadaapenelitianainiaadalahatry out terpakai. Try Out terpakai 

adalahasuatuateknikauntukamenguji validitasadanareliabilitasadenganacaraasatuakaliapengambilan 

dataadanahasilaujiacobaalangsungadipergunakanauntukamegujiahipotesis ( Hadi,2003). Yang 

artinya semua perhasilan data kuesioner yang disebar, akan digunakan sebagai alat uji coba dan 

menguji hipotesis yang diajukan. Penelitian ini menggunakan angket dengan jenis skala Likert 

sebagai alat pengumpul data. Skala Perilaku Agresif dan Skala Stress yang akan di ukur dalam 

penelitian ini. 

 

 

 
Alternatif Jawaban Nilai 

Fav 

Nilai 

UnFav 

Stres ( X ) Perilaku Agresif ( Y ) 



SangataSetuju/Selalu/Sangat Positif/ 

Mampu/Sangat Baik 

5 1 

Setuju/Sering/Positif/Mampu/Baik 4 2 

Ragu-ragu/Kadang- 

kadang/Netral/Mampu/Cukup Baik 

3 3 

TidakaSetuju/Hampir Tidak 

Pernah/Mampu/Kurang Baik 

2 4 

SangataTidak Setuju/Tidak 

Pernah/Negatif/TidakMampu/TidakaBaik 

1 5 

Sugiyono(2015) 

 

 

 

 

Hasil uji reliabilitas skala agresivitas pada putaran analisis final, menunjukkan koefisien 

reliabilitas Alpha Cronbach sebesar sebesar 0.853 dengan 13 item valid. Sedangkan hasil uji 

reliabilitas skala stress pada putaran final, meunjukkan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 

0,893 dengan 21 aitem valid. 

 

Ujianormalitasasebaranadigunakanadenganatujuanauntukmenge-tahuiakenormalan distribusi 

sebaranaskoravariabel/ubahan danaapabilaaterjadiapenyimpanganamakaaakanaterlihatasejauh mana 

penyimpanganaituaterjadi (Hadi, 2004). Hasilaujianormalitasasebaranaterhadapakeduaavariabel 

didapatkanahasil, sebagaiaberikut : 

 

 

 

 

 

Tabel Uji Normalitas 

 

Variabel 
Nilai 
rata- 

rata 

 

Sd 
 

K-z 
 

Sig 
 

Keterangan 

Perilaku agresif 23.60 7,621 0,118 0,005 Tidak normal 

Stress 52,74 52.74 0,087 0,155 Normal 

 

 

 
 

a) Hasil uji normalitas sebaran variable perilaku agresif, diperoleh taraf signifikan sebesar 

0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga termasuk dalam kategori tidak normal. 

b) Hasilaujianormalitasasebaranavariabelastress, diperolehatarafasignifikanasebesar 0,155 

lebihabesaradaria0,05 sehinggaatermasukadalamakategorianormal 

Uji linieritasahubunganadilakukanadenganatujuanauntukamengetahuialinieritasahubungan 

antaraaubahanavariabel (bebas) adenganavariableaa (terikat). Jikaadeviationafrom linierity 

mempunyaiatarafasignifikan p > 0.05 makaakorelasiaubahanabebas (X) denganaubahanaterikat (Y) 

dinyatakanalinier. Berdasarkan hasil pengujian linieritas variabel stressl dengan perilaku 

agresif didapatkan hasil koefisien deviation from linierity 0,727 denganasignifikansia0,835alebih 

besaradaria0,05 makaaubahanaantara stress (X) dengan perilaku agresif (Y) memiliki hubungan 

yang linear. 



 

 

 

 

 

 

 
Variabel 

Colinearity Statistic 

Deviation from 
Linearity 

Sig 

Perilaku Agresif 

dan Stress 

 
0,727 

 
0,835 

 

Setelahaujiaprasyaratadilakukan, barulahadilakukanaanalisisauntukamengujiahipotesisayang 

diajukan. Teknik analisisadataayang digunakan untukamelihatahubunganaantaraadukungan sosial, 

stress dengan perilaku agresif adalah uji korelasi dari Spearmant’s Brown dengan menggunakan 

SPSS 23.0 for Windows. Uji korelasi Spearmant’s Brown dipilihakarenaadariauji asumsi yang 

dilakukan diperolehahasilaskalaaperilaku agresivitas dan stress memiliki distribusi yang tidak 

normal namun dan data yang diperoleh dari skala perilaku agresif, dukungan sosial, dan stress 

memiliki hubungan yang linear. 

 

 
HASIL ANALISIS DATA 

Hasilaanalisisadataapenelitianayangadilakukanadenganauji Spearman-Brown merupakan 

suatu penghitunganaukuranaasosiasiaatauahubunganayangadapatadigunakanapadaakondisiasatu 

atauakeduaavariabelayangadiukuraadalahaskalaaordinala (berbentuk ranking) atauakeduaavariabel 

adalahakuantitatif dengan uji asumsi normalitas tidak terpenuhi namunaujialinearitasaterpenuhi 

Tabel Uji Korelasi 
 

Correlation Coefficient 0,350 

Sig. (2-tailed) 0,001 

 

Hasil koefiseien korelasi Sparmant’s Brown diperoleh skor = 0,350 pada taraf signifikansi (p) 

= 0,001 < 0,05, hal ini menunjukan terdapat hubungan positif yang signifikan antara dukungan stress 

dan perilaku agresi. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa “ Ada hubungan positif stress 

dengan perilaku agresif ibu rumah tangga yang memiliki anak yang melaksanakan pembelajaran 

daring pada masa pandemi covid 19” yang artinya semakin tinggi stress maka semakin tinggi perilaku 

agresif ibu rumah tangga yang memiliki anak yang melaksanakan pembelajaran daring pada masa 

pandemi covid 19dan sebaliknya semakin rendah stress maka semakin rendah pula perilaku agresif 

ibu rumah tangga yang memiliki anak yang melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi 

covid 19. Hal ini berarti hipotesis dapat di terima dengan baik. 

PEMBAHASAN 



BerdasarkanahasilapenelitianayangatelahadilakukanamenunjukkanabahwaaaAdaahubungan 

positifaantaraastressadenganperilaku agresif pada ibu rumah tangga yang memiliki anak yang 

melaksanakan pembelajaranadaringapadaamasaapandemiacovida19. Halainiamenunjukkan bahwa 

semakinatinggiastres, makaasemakinatinggiapulaaperilakuaaagresifaapadaaibuarumahaatangga yang 

memilikiaanakayangamelaksanakanapembelajaranadaringapadaamasaaaapandemiaaaacovid 19. 

Sebaliknyaasemakinarendahastresamakaaakanasemakinarendahapulaaaperilakuaagresifaaapada ibu 

rumahatanggaayangamemilikiaanakayangamelaksanakanapembelajaranadaring pada masapandemi 

covid 19. 

Korelasi yang positif antara stres dengan perilaku agresif dalam penelitian menunjukkan 

bahwa jika seseorang memiliki stres yang tinggi justru akan berpotensi membuat mereka menjadi 

memiliki perilaku agresif yang cenderung tinggi. Hal ini mungkin pada para partisipan yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini menunjukkan kurangnya kemampuan dalam mengelola stress yang 

diterima selama pandemi, ibu mulai merasakan kelelahan baik secara fisik maupun psikologinya. 

Mendampingiaanakabelajaradariarumah, disampingaorangatuaamengerjakanapekerjaanarumah atau 

pekerjaan dari kantor memang menjadi tantangan tersendiri dan yang perlu diingat adalah bahwa 

keberadaan orang tua di rumah bukan untuk menggantikan keseluruhan peran guru di sekolah (Kholil, 

2020). Menurut Indrianie (Indrianie, 2020) Ibu memang wajar merasakan stres dan rasa frustasi, 

karena ketikaaanak belajaradariarumah, orangatuaaberfikir bahwa tanggung jawab keberhasilan 

pembelajaran tersebut ada ditangan orangatuaauntukaamemastikanaaanaknyaaamengerjakan, 

memperhatikan, danamenerimaainformasiayangabaik. Sehingga kondisi tersebutlahayangamembuat 

orangatuaamenjadialebihastress 

Ketika seorang ibu rumah tangga yang mengalami kesibukan dalam pekerjaannya, kemudian 

menjadi semakin sibuk dengan menemani atau mendampingi anak yang sedang belajar online, maka 

akan banyak pekerjaan ibu rumah tangga yang menumpuk karena waktu banyak tersita disaat 

menemani belajar anak secara online, hal inilah yang membuat ibu rumah tangga mengalami stres di 

masa pandemi sehingga mempengaruhi perilakunya menjadi agresif. Hal iniamendukungateori 

cognitive neoassociationist yang telahadiungkapkanaolehaBerkowitz (1995) yangamenjelaskan 

bahwaaketikaaindividuamenemuiakejadianaaversif, merekaapadaaaawalnyaamengalamiakeadaan 

afektifanegatifayangatakaterbedakan. Salahasatuabentukaafekanegatifainiaadalahastres. Reaksi ini 

akanamenimbulkanaduaareaksiaimpulsifayaituamelawanadanamenghindar (fight and flight). 

Melawanaterkaitadenganapikiran, ingatanadanaresponsaperilakuayangaberhubunganadenganaagresi, 

sedangkanamenghindaraterkaitadenganaresponsayangaaberhubunganaadenganaamelarikan diri. 

Respons-responsainiamenyalurkanaafekanegatifayangaawalnyaatakaterbedakan ituamenjadi 

keadaanaemosiayangalebihaspesifikayaituakemarahan (awal) atau ketakutan. 



Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat di katakan bahwa tingkat tinggi rendahnya stres 

seseorang dapat mempengaruhi perilaku agresivitas seseorang, terutama 

dalamapenelitianainiaadalah pada ibu rumah tangga yang memiliki anak melaksankan pembelajaran 

secara daring, stress yang menumpuk akan memunculkan perilaku impulse ibu rumah tangga kepada 

anak, hal ini terlihat ketika ibu memarahi anaknya saat tidak dapat mengerjakan soal ketika belajar 

daring, susah bekerjasama dengan ibu ketika jam pelajaran daring dimulai, dan lain sebagainya. Ibu 

rumah tangga yang merasa bebanya bertambah sehingga memiliki perasaan menjadi lebih sensitif 

dan mudah marah inilah salah satu perilaku agresif yang muncul pada ibu rumah tangga yang 

memiliki anak sekolah dengan sistem daring. 

 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

 
Berdasarkanahasilapenelitianadanapembahasanayang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwaahipotesisayangadiajukanaolehapenelitiamasing-masingayangaberbunyi ; 

“Ada hubungan positif stressadengan perilaku agresif ibu rumah tangga yang Memiliki 

Anak yang MelaksanakanaPembelajaranaDaringaPadaaMasaaPandemiaCovida19” yang artinya 

semakin tinggi stress makaasemakinatinggiaperilakuaagresif ibu rumah tangga dan sebaliknya 

semakinarendahastressamakaasemakinarendahapula perilaku agresif ibu rumah tangga. 

Perilaku agresif yang muncul dan dilakukan ibu rumah tangga pada saat pandemi tidak lepas 

dari efek timbunan stress yang dialami. Ibu rumah tagga sendiri secara alamiah bertugas untuk 

mengurusi pekerjaan rumah mulai dari mengurus keperluan suami, anak dan keperluan – nya sendiri. 

Tugas yang begitu banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga mengakibatkan stress ringan hingga berat 

ditambah lagi tugas baru atau peran baru sebagai pengganti guru dirumah. Ada baiknya pembagian 

tugas dalam rumah tangga khususnya tugas untuk mengajari anak baik saat pandemi maupun pada 

saat pandemic telah usai, kedua pihak baik kepala rumah tangga maupun rumah tangga dapat 

merundingkannya secara jelas. Untuk menghindari efek jangka panjang dari problematic yang dilaluli 

selama pandemic Covid 19. 



2. Saran 

Berdasarkanahasilapenelitianadanapembahasan yang telah dikemukakanadiaatasapeneliti 

mengajukanabeberapaasaranasebagaiaberikut : 

1. Bagi Suami, Keluarga, Teman 

Disarankan untuk secara konsisten memberikan perhatian terbaik kepada ibu rumah 

tangga, baik itu berupa dukungan dukungan penghargaan seperti q-time (quality time), 

swift role dalam mengajari anak . 

 
2. Bagi Ibu Rumah Tangga yang Mendampingi Anak Belajar Daring 

Ibu Rumah Tangga sejatinya adalah sosok yang dituntut untuk dapat melakukan segala 

sesuatu administrasi dalam rumah tangga. Mulai dari menyiapkan kebutuhan diri sendiri, 

anak, dan suami serta kebutuhan fisik maupun mental ketika juga bekerja di luar rumah. 

Ibu Rumah Tangga sebaiknya mampu mengontrol emosi dikala merasa kelelahan atau 

capek yang dirasakan dan lebih sabar lagi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

Dengan adanya sikap tersebut, maka akan dapat menurunkan potensi mengalami stress dan 

menghindari perilaku agresif yang dapat merugikan ibu rumah tangga maupun anak 

dirumah. 

 
3. BagiaPenelitiaSelanjutnya 

Bagiapenelitiaselanjutnyaadiharapkanadapatamembukaawawasanayangalebihaluassecara 

teoritisadanapraktis. Bagiapeneliti selanjutnyaayangatertarikadengan permaslahan yang 

sama, diharapkan mengkaji masalah ini dengan lebih spesifik seperti melihat perbedaan 

secara ekonomi dan lingkungan sosialnya karena mungkin terdapat perbadaan perilaku 

agresif pada ibu rumah tangga yang memiliki ekonomi yang baik dengan ibu rumah 

tangga yang memilikiaekonomiamenengahakebawah, kemudian bisa juga dengan 

menambah variabel lain yang belum terungkap dalam penelitian ini seperti variable 

hardiness, self efficacy, kontrol emosi dan lain.lain. Bagi peneliti selanjutnya pada saat 

pembuatan alat ukur, dapat mengembangkan aitem-aitem yang terkesan tidak ekstrim 

dengan dilakukan kombinasi pengambilan data alat ukur yang sudah dibuat dengan 

wawancara untuk mengetahui data yang lebih dalam. 
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