
ABSTRAK 

 

Ramadhani Safitri  (14711006). 2018, Gambaran reaksi stres pada anak Pra TK yang mengikuti les 

calistung (membaca, menulis dan berhitung) dan tidak mengikuti les calistung (membaca, menulis 

dan berhitung).  

  

Stres adalah respon ketidaksiapan seseorang akibat adanya tekanan. Calistung (membaca,  

menulis dan berhitung adalah proses pembelajaran yang digunakan untuk menyalurkan pesan  kemauan  

untuk   mengenalkan  melihat  serta memahami  isi  dari  apa  yang  tertulis,  membuat  huruf  dan  angka  

dengan  pena, membilang. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui  profil,  latar belakang subjek, dan mengetahui 

gambaran reaksi subjek yang mengikuti les calistung dan tidak mengikuti les calistung. Tipe penelitian ini  

adalah kualitatif studi kasus intrinsik. Subjek penelitian sebanyak 4 orang, yaitu 2 anak pra tk yang 

mengikuti les dan 2 anak pra tk yang tidak mengikuti les. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dengan pedoman umum, observasi non partisipan dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa  keempat subjek 

memiliki faktor penyebab stres yang berbeda, subjek pertama, kedua dan keempat disebabkan  karena 

sikap orang tua yang memaksa anak untuk belajar dan mengikutkan les, subjek ketiga faktor penyebab 

stres disebabkan sikap negatif teman di sekolah. Reaksi stres pada subjek pertama dan kedua realatif sama 

seperti rewel (menangis) ketika les, sulit makan, sulit tidur , sering mengeluh, sering sakit, sulit 

berkonsentrasi, enggan melakukan aktivitas. Pada subjek ketiga reaksi stres yang timbul seperti rewel 

(menagis), sulit berkonsentrasi, sulit makan, sulit tidur, enggan melakukan aktivitas, dan  merasa tidak 

nyaman berada didalam  kelas. Sedangkan pada subjek keempat reaksi stres yang timbul seperti rewel 

(menangis), sulit berkonsentrasi, makan berlebih dan sulit tidur. 
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