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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Belajar dapat 

berlangsung sepanjang hayat, dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di 

unit-unit pekerjaan, di dalam masyarakat, baik anak, remaja, maupun 

orang dewasa. Belajar merupakan suatu usaha yang dapat memajukan 

individu, lembaga, maupun masyarakat. Individu dapat mengembangkan 

semua bakat dan potensinya secara optimal melalui kegiatan belajar 

(Utama dan Nurwidawati, 2013, h.2). 

Pendidikan yang dilakukan di sekolah atau institusi merupakan 

pendidikan formal yang dimulai dari tingkat dasar sampai dengan 

perguruan tinggi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 (dalam Redaksi Sinar Grafika, 

2010, h.3) tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pada tingkat pendidikan tinggi diikuti oleh siswa didik yang 

sering disebut mahasiswa. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan 

kepada individu yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi (Indie, 

dalam Andarini dan Fatma, 2013, h.161). Mahasiswa diharapkan 

mampu berprestasi yang ditunjukkan dengan IPK (Indeks Prestasi 
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Komulatif) yang tinggi dan didukung oleh studi yang lancar dan lulus 

tepat waktu (Rohmah, 2007, h.60). 

Mahasiswa dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang 

mampu menghadapi persaingan global, sehingga sampai saat ini 

mahasiswa masih menjadi tumpuan dan harapan bangsa. Mahasiswa 

wajib mengambil skripsi sebagai syarat untuk lulus dan memperoleh 

gelar sarjana. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh 

mahasiswa program sarjana pada akhir masa studinya berdasarkan hasil 

penelitian, atau kajian kepustakaan, atau pengembangan terhadap suatu 

masalah yang dilakukan secara seksama (Andarini dan Fatma, 2013, 

h.161). 

Kewajiban mahasiswa dalam menyusun skripsi ini seringkali 

muncul berbagai permasalahan yang terkait dengan proses 

pembuatannya. Seperti yang dikatakan oleh Slamet (dalam Gunawati, 

Hartati dan Listiara, 2006, h.94), bahwa masalah-masalah yang umum 

dihadapi oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi adalah, banyaknya 

mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan dalam tulis menulis, 

adanya kemampuan akademis yang kurang memadai, serta kurang 

adanya ketertarikan mahasiswa pada penelitian. Kegagalan dalam 

penyusunan skripsi juga disebabkan oleh adanya kesulitan mahasiswa 

dalam mencari judul skripsi, kesulitan mencari literatur dan bahan 

bacaan, dana yang terbatas, serta adanya kecemasan dalam menghadapi 

dosen pembimbing. 

Kesulitan dan permasalahan yang dialami mahasiswa seperti 

tersebut di atas dapat mengakibatkan mahasiswa mengalami stres dalam 
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menyususn skripsi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andarini dan 

Fatma (2013, h.162), bahwa mahasiswa yang merasa terbebani dan tidak 

tenang dalam pengerjaan skripsi akan mengalami stres. Banyak 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi merasa diberi beban berat, 

akibatnya kesulitan-kesulitan yang dirasakan tersebut berkembang 

menjadi perasaan negatif yang akhirnya dapat menimbulkan 

ketegangan, kekhawatiran, stres, rendah diri, frustrasi, dan kehilangan 

motivasi yang akhirnya dapat menyebabkan mahasiswa menunda 

penyusunan skripsinya, bahkan ada yang memutuskan untuk tidak 

menyelesaikan skripsinya. 

Permasalahan stres dan kesulitan mahasiswa dalam menyusun 

skripsi juga dialami oleh mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Melalui observasi dan wawancara pada bulan September-

Oktober 2016, diketahui bahwa stres yang dialami mahasiswa terkait 

dengan pengerjaan skripsinya ditunjukkan dengan adanya mahasiswa 

yang merasa terbebani atau tertekan dalam mengerjakan skripsinya, dan 

mengalami berbagai gejala stres. Gejala stres tersebut seperti mudah 

marah ketika kesulitan mencari tema atau permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitiannya. Gejala lainnya, mahasiswa mudah putus 

asa atau kurang bersemangat ketika kesulitan dalam menemukan 

referensi yang sesuai dengan variabelnya. Mahasiswa tersebut menjadi 

mudah murung atau moodnya menjadi negatif dan cenderung 

kehilangan selera humornya. Selain itu terdapat mahasiswa yang sampai 

mengalami sakit karena kelelahan dalam menyusun skripsi. Banyak 

mahasiswa yang telah menempuh waktu sampai dua tahun akan tetapi 

belum juga selesai dalam mengerjakan skripsi. Mahasiswa merasa 
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kewalahan dan merasa kurang yakin dengan kemampuannya dalam 

mengerjakan skripsi. 

Mahasiswa di atas yang merasa tertekan dan mengalami berbagai 

gejala dikatakan telah mengalami stres. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Chaplin (2009, h.488), bahwa stres secara umum 

dimengerti sebagai suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun 

psikologis. Stres yang dialami individu ditandai dengan adanya berbagai 

gejala, seperti yang dikemukakan oleh Hardjana (2002, h.24-26) yaitu 

gejala fisik, emosional, intelektual, dan gejala interpersonal. 

Pada mahasiswa yang mengalami sakit karena kelelahan dalam 

menyusun skripsi dapat dikatakan telah mengalami stres pada gejala 

fisik. Pada mahasiswa yang mudah marah ketika kesulitan mencari tema 

atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitiannya, dan 

mahasiswa mudah putus asa atau kurang bersemangat, serta mudah 

murung atau moodnya menjadi negatif merupakan gambaran stres pada 

gejala emosional. Pada mahasiswa yang kehilangan selera humor adalah 

gambaran dari stres pada gejala intelektual. 

Permasalahan stres mahasiswa disebabkan oleh berbagai faktor, 

menurut Nevid, Rathus, dan Greene (2005, h.144-147) yang telah 

merangkum berbagai pendapat tokoh, mengatakan bahwa faktor-faktor 

yang memengaruhi stres antara lain koping stres, self-efficacy, 

ketahanan psikologis, optimisme, dan dukungan sosial. Pada penelitian 

ini yang akan diambil adalah faktor self-efficacy. Pertimbangannya 

adalah ketika dilakukan observasi dan wawancara terhadap mahasiswa 

yang mengalami stres dalam menyusun skripsi, ditemukan pula bahwa 
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mahasiswa merasa kewalahan dan merasa kurang yakin dengan 

kemampuannya dalam mengerjakan skripsi. 

Definisi formal self-efficacy atau efikasi diri yang biasanya 

digunakan adalah pernyataan Bandura (dalam Luthans, 2006, h.338) 

mengenai penilaian (judgement) atau keyakinan pribadi tentang 

“seberapa baik seseorang dapat melakukan tindakan yang diperlukan 

untuk berhubungan dengan situasi prospektif”. Efikasi diri mengacu 

pada keyakinan individu (atau konfidensi) mengenai kemampuannya 

untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan tindakan yang 

diperlukan agar berhasil melaksanakan tugas dalam konteks tertentu. 

Efikasi diri mempengaruhi hubungan antara stresor dengan 

ketegangan (Jex dan Bliese, dalam Rohmah, 2007, h.61). Sumber stres 

akan lebih menjadi ancaman bagi mereka yang merasa dirinya tidak 

mampu melakukan tugas. Diharapkan dengan semakin tinggi kesadaran 

seseorang akan kemampuannya, semakin mudah mereka mengatasi 

persoalan yang dihadapi dengan cara konstruktif. Sebaliknya hal-hal 

yang menyebabkan orang ragu-ragu terhadap kemampuannya dalam 

mengatasi masalah akan menimbulkan stres. Kondisi emosi seperti 

cemas, stres dan suasana hati yang negatif mempengaruhi kegagalan 

atau kesuksesan terhadap hasil tersebut (Pajares, dalam Rohmah, 2007, 

h.61). 

Efikasi diri merupakan perkiraan seseorang mengenai 

kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian 

tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. 

Efikasi diri merupakan kemampuan yang dirasa seseorang untuk 
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berperilaku tertentu atau mengadakan perubahan-perubahan terhadap 

efek stres (Bandura, dalam Rohmah, 2006, h.52). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara self-efficacy dengan 

stres mahasiswa dalam menyusun skripsi? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara self-efficacy dengan stres mahasiswa dalam menyusun 

skripsi. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu 

pada psikologi pendidikan dan kesehatan mental yang berkaitan 

dengan stres mahasiswa dalam menyusun skripsi dan self-efficacy. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

mahasiswa mengenai stres dalam menyusun skripsi dan self-efficacy, 

guna menanggulangi mahasiswa yang mengalami stres ketika 

menyusun skripsi. 


