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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 : diteliti    : tidak diteliti 

 : mengakibatkan    : mengikuti 

Anak Sekolah Dasar Kelas V 

Aktivitas Intrakurikuler Aktivitas Ekstrakurikuler 

Aktivitas Berlebihan Alokasi Waktu Bermain ↓ 

Overexposure stresor 

Gejala Kognitif Gejala Fisik 

 

Gejala Behavioral 

 

Kecemasan 
- Sakit 

- Gangguan kecemasan 

- Gangguan mood 

- Riwayat penyakit 

asma dan penyakit 

jantung 

- Orang tua berpisah 

- Anak yatim dan/piatu 

Aktivitas Kokurikuler 

HPA Axis 

- NE ↑ 

- 5HT2 ↓ 

- Dopamin ↓ 

- Cortisol ↑ 

SAM System 

- Simpatis ↑ 
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Pada usia sekolah yaitu usia 6-12 tahun, anak mulai diarahkan untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sosial dan mempelajari berbagai keterampilan 

baik keterampilan di bidang intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 

Di bidang intrakurikuler dan kokurikuler di sekolah, anak sudah menghabiskan 

cukup banyak tenaga tiap harinya. Di bidang ekstrakurikuler, para orang tua 

seperti berlomba-lomba memberikan aktivitas di luar jam sekolah setiap 

minggunya di bidang akademik, sosial maupun olahraga agar anaknya memiliki 

keterampilan selain yang diberikan selama di sekolah. 

Aktivitas berlebihan yang dibebankan kepada anak tentunya akan mengurangi 

alokasi waktu bermain anak; seperti bermain dengan teman sebaya atau sekedar 

menonton televisi sambil bermain di rumah. Tiap individu memiliki kemampuan 

untuk mengatasi emosi negatif atau masalah yang ditimbulkan oleh aktivitasnya 

sehari-hari, namun kemampuan tersebut bervariasi untuk masing-masing individu. 

Jika terjadi overexposure stresor yang melebihi kemampuan coping anak, maka 

akan muncul respon tubuh yang akan berpengaruh terhadap Hypothalamic–

Pituitary–Adrenal Axis dan Sympathetic-Adrenal-Medullary System. Respon yang 

ditimbulkan adalah adanya peningkatan norepineprin, penurunan serotonin, 

penurunan dopamin, peningkatan kortisol dan peningkatan respon simpatis 

sehingga akan menimbulkan kecemasan. 

Kecemasan pada anak menimbulkan gejala yang bermacam-macam, yaitu 

gejala kognitif, fisik maupun behavioral. Pada gejala kognitif, khawatir, 

ketakutan, sulit berkonsentrasi, mudah marah / tersinggung. Gejala fisik yang 

umum ditemukan yaitu kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat, 

gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, sampai gangguan saat tidur. Gejala 
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behavioral biasanya anak akan menghindari aktivitas yang membuatnya tidak 

nyaman bahkan menolak untuk menghadirinya, berpengaruh pula pada pola 

makan yang tidak normal, dapat semakin banyak atau semakin sedikit, ditemukan 

berat badan dan prestasi yang menurun dibandingkan sebelumnya. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: terdapat hubungan tingkat aktivitas ekstrakurikuler 

terhadap tingkat kecemasan anak usia sekolah dasar. 


