
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa akan mengalami masa kuliah di suatu universitas 

minimal tiga hingga empat tahun dan akan mengakhiri masa kuliahnya 

dengan menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan untuk mendapat gelar 

sarjana. Fase ini biasanya membuat mahasiswa menjadi stres. Banyak 

mahasiswa menganggap menyusun skripsi adalah fase yang sulit dan rumit 

karena membutuhkan tenaga dan pikiran yang lebih untuk mengerjakannya. 

apalagi ditambah dengan faktor-faktor lain yang dapat menghambat dalam 

pengerjaan skripsi. 

Ainur (2006, hal.2) mengatakan bahwa tuntutan terhadap mahasiswa 

bisa merupakan sumber stres yang potensial. Hal tersebut disebabkan oleh 

besar dan banyaknya tanggung jawab yang harus dihadapi oleh mahasiswa. 

Besarnya tuntutan yang ditujukan kepada mahasiswa dapat menjadi sumber 

stres jika mahasiswa tersebut tidak dapat mengelola sumber stres dengan 

baik. 

Stres merupakan suatu respon adoptif terhadap suatu situasi yang 

dirasakan menantang atau mengancam kesehatan seseorang (Sopiah, 2008 

h.85). Mahasiswa akhir yang sedang dalam proses penyusunan skripsi 

beresiko besar mengalami stres. Banyak hal menjadi penyebab mahasiswa 

mengalami stres. Banyaknya tuntutan kehidupan ke depan mengharuskan 

mahasiswa untuk menjalaninya dengan dewasa, seperti menyelesaikan 

skripsi tepat waktu sesuai dengan tuntutan orangtua serta persiapan untuk 



 

mendapatkan pekerjaan setelah lulus agar tidak menganggur. Kecemasan-

kecemasan lain bisa menjadi stressor pada diri sendiri. Menurut Sopiah 

(2008, h.85) stres pada sesorang juga dapat disebabkan oleh banyaknya 

pekerjaan, ketidakpahaman terhadap pekerjaan, beban informasi yang 

terlalu berat atau karena mengikuti perkembangan zaman. Kejadian-

kejadian tersebut dapat menimbulkan distress, yakni derajat penyimpangan 

fisik, psikis dan perilaku dari fungsi yang sehat. 

Berdasarkan  observasi dan wawancara informal  yang dilakukan  

penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,ditemui mahasiswa 

yang memiliki permasalahan tentang stres. Mahasiswa sering merasakan 

gejala-gejala stres saat proses penyusunan skripsi. Mereka merasa tegang 

dan kadang berkeringat saat menemui dosen pembimbing untuk 

menentukan judul, emosi labil jika mulai merasa ada hambatan dalam 

mencari referensi jurnal dan buku, bahkan merasa putus asa sehingga 

mengabaikan pengerjaan skripsi. 

Menurut Smeltzer & Bare, 2008 (Purwati, 2012 h.1) stres merupakan  

salah satu reaksi atau  respon psikologis manusia saat dihadapkan pada hal-

hal yang dirasa telah melampaui batas atau dianggap sulit untuk dihadapi. 

Setiap manusia tentunya mempunyai pengalaman terhadap stres, salah 

satunya adalah mahasiswa. Banyak mahasiswa khusunya mahasiswa 

semester akhir yang dalam proses menyusun skripsi mengalami stres akibat 

banyak stressor yang datang seperti beban tugas yang dianggap berlebihan, 

dosen pembimbing yang dianggap tidak cocok atau sulit ditemui, tuntutan 

untuk lulus cepat dari keluarga, dan tuntutan untuk segera bekerja setelah 

lulus. 



 

Studi literatur menunjukkan bahwa stres pada mahasiswa cenderung 

tinggi. Jumlah mahasiswa yang mengalami stres akademik meningkat tiap 

semester hingga semester akhir (Purwati, 2012 hal 1). Selain itu akhir-akhir 

ini banyak ditemui berita tentang kasus bunuh diri maupun percobaan 

bunuh diri  pada mahasiswa. Hal tersebut menggambarkan adanya gejala-

gejala stres pada mahasiswa mulai dari tingkat awal sampai pada tingkat 

yang ekstrim. Beberapa kasus ditemukan dari TEMPO, Jakarta 19 

November 2012, kasus bunuh diri yang dilakukan  oleh seseorang berinisial 

AY akibat tekanan skripsi yang dirasa berat (www.tempo.co ,2012). Pada 

tahun 2008  juga terjadi kasus bunuh diri mahasiswa Universitas YAI 

berinisial IW yang tewas terjatuh  dari lantai 13 gedung Universitas 

Atmajaya. Setelah ditelusuri ternyata motif bunuh diri mahasiswa Fakultas 

Ekonomi itu tertekan karena tidak juga menyelesaikan skripsi dan meraih 

gelar sarjana. Tekanan dari orangtua untuk segera lulus dan bekerja untuk 

meringankan beban ekonomi keluarga membuat IW merasa kesal dan 

merasa stres hingga kemudian melakukan aksi nekatnya (www.tempo.co, 

2008). 

Menurut Hadriami (2006), pelaku bunuh diri sebenarnya adalah 

orang yang tidak ingin mati tetapi ingin mengomunikasikan secara dramatik 

kepada orang lain mengenai stres dan ketertekanannya kepada oranglain. 

Hal itu dapat terjadi karena beban hidup dan tekanan yang didapat dirasa 

tidak mampu lagi dihadapi sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara informal yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada beberapa mahasiswa sebuah universitas di Semarang, 

beberapa ungkapan mahasiswa mengatakan mulai merasa tertekan dan stres 
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saat mereka dituntut untuk secepat mungkin menyelesaikan skripsi. 

Tuntutan orang tua yang terlalu tinggi dan desakan untuk segera lulus 

merupakan sebagian permasalahan yang harus dihadapi oleh mahasiswa, 

beberapa mahasiswa mengatakan mereka juga merasa kesulitan dalam 

mencari referensi buku untuk mendukung penyusunan skripsi sehingga 

mereka mulai merasa putus asa dan pesimis untuk menyelesaikan skripsi 

dalam waktu dekat. Berbagai tanggung-jawab yang diemban oleh 

mahasiswa tersebut dapat merupakan stressor. Stressor yang ada dapat 

menjadi tekanan hidup dan memicu stres pada mahasiswa. Banyak ditemui 

mahasiswa yang pesimis, tidak akan bergerak maju untuk keluar dari 

tekanan yang dihadapi, mereka akan selalu memikirkan beratnya tekanan 

yang dihadapi tanpa mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. 

Stressor bukan hanya ditemukan dari masalah lingkungan atau 

eksternal saja, akan tetapi juga terletak pada penilaian mahasiswa terhadap 

tekanan dan kemampuan untuk menguasai keadaan. Pola pikir yang keliru 

merupakan pikiran yang sering muncul sehingga pikiran negatif tersebut 

muncul dan menyebabkan stres. Mahasiswa menganggap dirinya tidak 

memiliki kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas. Tugas yang ada 

adalah tugas yang kecil tetapi dinilai sebagai masalah yang lebih besar dari 

yang sebenarnya. Berbeda dengan seseorang yang memiliki optimisme 

yang tinggi, seberat apapun tugas yang ada, akan dianggap kecil tetapi tidak 

menyepelekan tugas tersebut. 

Mengacu pada uraian di atas, ada faktor-faktor yang dapat mencegah 

stres dalam kehidupan. Salah satunya adalah dengan memiliki sikap dan 

pemikiran yang optimis (Hidayat, 2006, h.57). Keinginan mahasiswa untuk 



 

menyelesaikan tugas akhir atau skripsinya sesungguhnya lebih banyak 

ditentukan oleh diri mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa dituntut 

mengembangkan sikap dan perilaku yang dilandasi oleh motivasi dan 

optimisme yang tinggi sehingga akan bersemangat dan tidak merasa 

terbebani dalam proses penyusunan skripsi. 

Dalam kenyataanya, tidak sedikit mahasiswa yang mengembangkan 

sikap dan pemikiran negatif mengenai proses penyusunan skripsi sehingga 

mengabaikan tugas. Tugas-tugas menumpuk akan menjadi beban yang 

beresiko menimbulkan stres. Hidayat,dkk (2006, hal.57) berpendapat bahwa 

proses berpikir seseorang memengaruhi keadaan seseorang, sumber stres 

yang datang jika dihadapi dengan optimisme maka orang tersebut tidak 

akan tertekan. Para ahli memperkirakan bahwa orang yang sedang berada 

dalam peristiwa diluar kendalinya akan tergantung cara berpikir individu 

tersebut untuk melabeli situasi tersebut menekan dirinya atau tidak, dapat 

diartikan bahwa perasaan tertekan atau tidak pada seseorang merupakan 

pola pikir yang dimiliki tiap individu, sehingga stressor yang sama akan 

mendapat reaksi berbeda dari tiap individu. 

Optimisme merupakan sikap terhadap masalah yang sedang 

dihadapi. Sikap terhadap sesuatu mengandung unsur penilaian (positif atau 

negatif). Sikap optimis merupakan pilihan yang dimunculkan seseorang 

dalam memersepsikan masalahnya. Orang yang selalu mampu berpikir 

optimis akan selalu merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah sekedar 

berada dalam situasi yang menyenangkan. Individu yang memiliki 

optimisme tidak akan terlalu terganggu apabila temannya melakukan 

sesuatu yang lebih baik dibandingkan dirinya. Keberhasilan temannya akan 



 

dijadikan dorongan untuk berusaha mendapatkan yang lebih baik lagi. 

Individu yang optimis akan cenderung memikirkan dan mengingat kejadian 

positif dalam kehidupan mereka. Sebaliknya orang yang pesimis akan 

selalu mengingat kejadian yang negatif dalam hidupnya dan memikirkan 

masalah dan kemalangan yang mereka hadapi. Orang yang optimis 

memiliki hubungan baik dengan orang terdekatnya, tujuan ,dan harapannya. 

Hal ini disebabkan karena selalu ada persepsi positif dengan lingkungan 

sekitar dan memiliki rancangan dan gambaran yang positif terhadap cita-

cita, tujuan dan harapan (Friedman dan Schustack, 2006). Jika setiap 

mahasiswa memiliki optimisme yang tinggi dalam menghadapi stressor 

yang muncul pasti tidak akan sampai memengaruhi emosi, pikiran, dan fisik 

seseorang sehingga tidak akan memengaruhinya dalam beraktivitas dan 

dalam proses penyusunan skripsi. 

Optimisme sendiri sebenarnya adalah sebuah kekuatan terbesar yang 

dimiliki setiap manusia. Optimisme memberikan energi dan arah pada 

tujuan yang lahir sebelum aksi nyata. Saat ini banyak ditemui motivator 

yang membantu seseorang untuk membangkitkan optimisme yang belum 

dieksplorasi oleh tiap individu. Mereka berusaha membuat individu 

mengetahui apa yang diinginkan dan cepat mengubah diri agar mudah 

menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Kedua hal itulah yang 

seharusnya dimiliki oleh semua orang, termasuk mahasiswa, agar tidak 

mengalami stres dalam menyusun skripsi.  Mahasiswa sudah seharusnya 

menghilangkan pikiran negatif untuk mencegah stres muncul. Orang yang 

selalu berpikiran negatif akan selalu gagal dan tidak akan pernah percaya 

mereka dapat menjadi orang yang sukses. Mahasiswa yang optimis 



 

memiliki pandangan secara menyeluruh dan memberikan makna yang 

positif pada setiap tantangan bagi dirinya, dapat menghasilkan suatu hal 

yang lebih baik dari yang lalu, dan jika menghadapi kegagalan akan 

berusaha bangkit dan mencoba kembali. 

Peale (1992,h.20) mengatakan bahwa di awal pekerjaan yang 

mengandung resiko, keyakinan dan optimisme adalah sesuatu yang akan 

menjamin keberhasilan setiap usaha upaya. Dapat diartikan bahwa dalam 

menghadapi hal – hal yang mengandung resiko yang tinggi, seorang 

haruslah memiliki optimisme, keyakinan, dan pandangan yang positif agar 

berhasil dan tidak merasa tertekan dalam proses menghadapinya. Seorang 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi hendaknya memiliki cara 

pandang berbeda tentang tantangan yang dihadapinya sehingga tantangan 

itu menjadi hal yang memotivasi dan bukan menjadi hal yang menjatuhkan 

semangat. 

Mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi, kerap kali 

dibebani cara berpikir yang pesimis dan cenderung selalu negatif, sehingga 

sering tidak konsentrasi, sering salah dalam mengerjakan, bahkan merasa 

jenuh. Akibatnya pengerjaan skripsi tidak kunjung selesai. Kebanyakan 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi beranggapan dirinya tidak 

mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Stressor yang muncul akibat 

tekanan untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu seharusnya dapat 

dijadikan stressor yang positif (eustress), sehingga ia akan lebih terpacu 

untuk melakukan yang terbaik dan dapat menyelesaikan tugas-tugas 

daripada merasa tidak mampu dan terus menerus menunda pekerjaan. 

Seseorang harus memiliki pemikiran yang dewasa dan optimis dalam 



 

menghadapi tekanan yang muncul untuk mengelola menjadi dorongan yang 

positif. Optimisme bisa menjadi bentuk pertahanan diri dalam menghadapi 

stressor agar tidak jatuh pada keputusasaan, stres, bahkan depresi. Hal 

tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ekasari (2011, h.19) 

yang melihat optimisme melalui titik pandang kecerdasan emosional, yakni 

suatu pertahanan diri pada seseorang agar jangan sampai terjatuh ke dalam 

masa kebodohan, putus asa, stress, depresi bila mendapat kesulitan. 

Melalui pengamatan dan wawancara informal yang peneliti lakukan 

pada Mei 2013, banyak ditemui mahasiswa yang meragukan akan 

kemampuan yang dimiliki. Ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan 

skripsi, mahasiswa tersebut cenderung pesimis karena merasa tidak mampu 

untuk mengerjakan skripsi, rasa pesimis tersebut membuat mahasiswa 

menjadi putus asa untuk mengatasi masalahnya dan cenderung menunda 

untuk menyelesaikan skripsi. Akibatnya pengerjaan skripsi menjadi 

terbengkalai, pekerjaan menumpuk dan semangat untuk menyelesaikan 

skripsi menjadi berkurang. Hal ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang 

tidak mampu menghadapi stressor dengan optimis akan menjadi tertekan 

dan stres yang pada akhirnya akan gagal dalam proses penyusunan skripsi. 

Selaras dengan uraian diatas penelitian yang dilakukan Ekasari dan Susanti 

(2011, hal.25), yang berjudul “Hubungan Antara Optimisme Dan 

Penyesuaian Diri Dengan Stress Pada Narapidana Kasus Napza Di Lapas 

Kelas IIA Bulak Kapal Bekasi”, disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara optimisme dengan stres pada narapidana dengan nilai - 0.454 

(korelasi sedang). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 



 

optimisme pada seseorang maka semakin rendah tingkat stres pada orang 

tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, pendapat, dan hasil penelitian diatas maka 

peneliti tertarik meneliti apakah ada hubungan antara optimisme pada 

mahasiswa semester akhir dengan stres yang dialami saat menyusun skripsi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan 

antara optimisme dengan stres pada mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi.. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

masukkan atau memperkaya referensi pada penelitian-penelitian di 

bidang psikologi pada umumnya, khususnya pada bidang Psikologi 

Kesehatan Mental dan Psikologi Pendidikan yang kaitannya dengan 

stres dan hubungannya dengan optimisme. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk 

memiliki optimisme dan mengembangkannya sehingga dapat 

meminimalisir potensi mengalami stres saat menyusun skripsi. 

 

 

 


