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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di masa yang semakin berkembang, orang berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki 

diberbagai bidang dalam segi kehidupan. Pemaksimalan potensi tidak 

pandang usia, di masa remaja hingga dewasa awal telah banyak yang 

memanfaatkannya. Mulai dari mengikuti kursus untuk mengembangkan 

prestasi hingga bekerja untuk memperoleh pengalaman sebagai bekal di 

dunia kerja yang sebenarnya.  

Saat ini pengalaman menjadi salah satu tuntutan yang diberikan 

perusahaan kepada pelamar kerja, yaitu pengalaman organisasi atau 

pengalaman kerja. Jumlah lulusan tak sebanding dengan lapangan 

pekerjaan yang terbatas, oleh karenanya pengalaman menjadi pembeda. 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya menjadi salah satu parameter 

keberhasilan kuliah dan hanya menjadi syarat administrasi dalam proses 

perekrutan, namun pengalaman akan menjadi nilai lebih ditahap 

berikutnya. Hal ini membuat mahasiswa tertarik untuk mengasah dan 

menambah kemampuannya dalam memasuki dunia kerja, ditambah jika 

adanya kesempatan untuk bekerja atau magang. 

Pada umumnya pekerjaan yang dijalani mahasiswa adalah jenis 

kerja paruh waktu atau kerja part time. Berbeda dengan masa sekolah 

menengah yang waktu belajarnya ditentukan, di dunia perkuliahan 

mahasiswa dapat menentukan waktu perkuliahan sendiri serta hal lain 
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seperti meluangkan waktu untuk keluarga, teman atau berekreasi. 

Pembagian waktu kuliah yang dapat ditentukan sendiri tersebut, 

memungkinkan mahasiswa untuk bekerja part time. Menurut Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 tentang karakteristik data dari jenis informasi 

ketenagakerjaan pasal 1 ayat 17, pekerja paruh waktu adalah mereka yang 

bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi 

tidak mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan 

(http://perpustakaan.bappenas.go.id/). Selain tidak terikat untuk harus 

bekerja setiap hari, waktu untuk bekerja pun dapat disesuaikan. 

Saat ini juga telah banyak bermunculan media informasi kerja part 

time untuk mahasiswa yang memanfaatkan teknologi tentu menunjukkan 

bahwa tidak sedikit mahasiswa yang tertarik untuk bekerja. Salah satunya 

adalah aplikasi berbasis marketplace yang menyediakan informasi untuk 

mahasiswa yang mencari pekerjaan part time di Indonesia. Aplikasi ini 

untuk mempertemukan kedua pihak pencari atau penyedia kerja. Pembuat 

aplikasi yaitu mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Mereka 

mencontoh kehidupan mahasiswa luar negeri yang memanfaatkan waktu 

luang (Maulidya, 2016). Contoh lain dari media perantara antara pencari 

dan penyedia pekerjaan yaitu jobstreet.co.id, studentjob.co.id, 

ruangfreelance.com, jobindo.com dan karir.com. Mahasiswa juga dapat 

mendapatkan pekerjaan paruh waktu dari kampus tempatnya belajar. 

Seperti salah satu universitas di Malang yang sengaja membuka 

kesempatan kerja part time mahasiswanya untuk memperoleh pegalaman 

kerja. Sejak tahun 2004 hingga semester satu tahun 2010, jumlah 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/
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mahasiswa yang pernah bekerja sebagai part timer telah mencapai 2.077 

orang. Untuk semester I tahun 2010 saja, jumlah mahasiswa part timer 

yang masih aktif adalah 230 orang (http://admissions.umm.ac.id). 

Fenomena kuliah dan bekerja telah banyak di negara-negara yang 

memiliki etos kerja tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Endsleigh and 

the National Union of Students di Inggris yang melibatkan 4642 

mahasiswa diketahui sekitar 77% mahasiswa bekerja, naik dari 59% pada 

2014. Alasan mereka bekerja adalah untuk mengisi waktu luang, biaya 

kuliah dan akomodasi, mengembangkan keterampilan serta memperkaya 

CV (www.bbc.com). Hal serupa juga diungkapkan Motte dan Schwartz 

(2009, hal.4) mahasiswa bekerja untuk membantu orang tua membiayai 

kuliah, mengisi waktu luang, belajar hidup mandiri, dan mencari 

pengalaman. 

Tanggal 16 November 2016 dilakukan wawancara dengan tiga 

mahasiswa yang bekerja part time dari universitas yang berbeda. Data 

yang telah dirangkum dari ketiga narasumber mengungkap alasan serupa 

dengan pernyataan sebelumnya. Tujuan mereka bekerja adalah 

memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif, akibat masalah 

finansial, menyukai pekerjaan tersebut karena menganggap passion dan 

mencari pengalaman di dunia kerja. Disisi lain, bekerja menyita 25,5 

hingga 34 jam per minggu dari waktu yang mereka miliki. Hal ini 

mengurangi waktu yang digunakan untuk tanggung jawab akademiknya. 

Narasumber menyebutkan bahwa tugas kuliah mejadi tidak selesai tepat 

waktu, terlambat mengikuti ujian, prestasipun tidak maksimal dan 

menurunnya motivasi belajar dikarenakan kelelahan fisik dan psikis yang 

dialami. Hal ini memperjelas penelitian Markel dan Frone (1998, hal. 

285) bahwa aktivitas kerja dapat mempengaruhi prestasi akademik. 

http://admissions.umm.ac.id/
http://www.bbc.com/
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Selain masalah akademik, masalah kesehatan dan sosialpun juga 

dikeluhkan.  

Menjalani kedua kegiatan yang penuh tanggung jawab tidaklah 

mudah. Masalah dan tantangan pun akan selalu menghadang yang berasal 

dari dalam individu maupun luar yang tak terduga. Meskipun risiko ini 

sejak awal telah diketahui, namun tidak banyak yang dapat mengatur agar 

keduanya sejalan dengan alasan keterbatasan kemampuan dan waktu. Jika 

itu terjadi maka akan membuat fokus terhadap tanggung jawab tersebut 

terpecah. Kebanyakan dari mereka akan lebih berat sebelah pada 

pekerjaan. Penelitian yang dilakukan Octavia dan Nugraha (2013, hal.44-

51) mengungkapkan bahwa lama waktu yang digunakan untuk bekerja 

mampu menyebabkan timbulnya work-study conflict. Mills, Lingard dan 

Wakefield (2007, hal.981-992) mengungkapkan bahwa work-study 

conflict merupakan konflik yang terjadi antara peran sebagai pekerja dan 

peran sebagai mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademik.  

Work study conflict merupakan salah satu bentuk dari konflik 

peran (role conflict). Konflik peran adalah konflik yang terjadi antara dua 

peran dalam waktu yang bersamaan sehingga menimbulkan tekanan 

dalam keterlibatan antara peran satu dengan yang lainnya (Greenhaus dan 

Beutell, 1985, hal.77). Menurut bentuk konflik peran yang dialami work-

study conflict tergolong dalam tipe konflik antar peran (inter-role 

conflict) yang muncul karena menghadapi dua peran sekaligus dengan 

tanggung jawab yang berbeda. Konflik peran pada orang dewasa meliputi 

pekerjaan dan keluarga sedangkan remaja atau dewasa awal meliputi 

studi dan pekerjaan. 



5 
 

 
 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai konflik peran 

berkaitan dengan seorang wanita. Mereka memiliki kesulitan dalam 

menyeimbangkan tuntutan peran antara bekerja dan keluarga. Survey 

yang dilakukan terhadap 513 perusahaan pekerja di Amerika Serikat 

menemukan bahwa semakin banyak jumlah jam kerja berdampak 

semakin tinggi perasaan bahwa pekerjaan tersebut mengganggu 

kehidupan keluarga, dan pada tingkat yang lebih tinggi menimbulkan 

stres (Schultz & Schultz, 2006, hal.288). Tuntutan dari tanggung jawab 

yang berbeda dan lebih dari satu peran merupakan sumber stres.  Schultz 

dan Schultz (2006, hal.295) menyebutkan terdapat aspek dari lingkungan 

kerja yang menyebabkan stres, diantaranya kelebihan dan kekurangan 

beban kerja, perubahan organisasi, konflik peran dan ketidakjelasan 

peran, dan burnout. 

Dampak jangka panjang dari tidak seimbangnya pemenuhan peran 

selain timbul stres, dapat membuat mahasiswa mengulang mata kuliah 

dan membuat waktu kuliah semakin lama bahkan memungkinkan untuk 

drop-out (DO). Di salah satu universitas di Malang, 150 lebih mahasiswa 

FISIP terancam drop-out (DO). Penyebabnya bukan karena masalah 

akademik alasannya adalah bayaknya mahasiswa yang bekerja atau faktor 

non akademik (Fizriyani, 2017). Mahasiswa lebih memilih tidak 

melanjutkan kuliah yang selama ini telah dijalaninya dengan keras. 

Sebagian mahasiswa kuliah untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus 

namun bagi mahasiswa yang telah bekerja mereka telah merasa aman 

dengan pekerjaannya sehingga pendidikannya menjadi terhenti ditengah 

jalan. Di sisi lain, mahasiswa yang ingin menjalankan kuliah namun 
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terhambat biaya mau tak mau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikannya. Untuk mahasiswa yang menyukai keduanya dan ingin 

keduanya berjalan maka konflik ini akan terus dirasakannya.  

Penelitian Curtis dan Lucas (dalam Lingard, 2005, hal.46) 

menyimpulkan bahwa pekerjaan yang dijalankan lebih dari 10 hingga 15 

jam per minggu justru tidak memberi manfaat untuk pembelajaran dengan 

tujuan untuk mengembangkan keterampilan. Waktu yang digunakan 

untuk bekerja tentunya akan mempengaruhi waktu yang dihabiskan untuk 

kegiatan di kampus. Selain itu Motte dan Schwartz (2009, hal.2) 

menyebutkan bahwa mahasiswa usia 18-24 tahun bekerja rata-rata 16,5 

jam per minggu dan termasuk dalam kategori waktu yang panjang. Lama 

waktu yang dihabiskan untuk bekerja berdekatan dengan jumlah waktu 

yang dihabiskan untuk kredit atau SKS yang diambil mahasiswa.  

Mahasiswa yang memilih kuliah dan bekerja karena didasari 

alasan. Uraian di atas telah menunjukkan dampak dari kuliah dan bekerja. 

Mereka ingin memiliki kemampuan dan pengalaman dibandingkan 

mahasiswa lainnya ketika lulus untuk mendapatkan nilai lebih ketika 

melamar pekerjaan. Selain itu karena ingin mandiri dalam hal financial 

terlebih ketika memang terdapat masalah dalam hal ini, bekerja akan 

sangat penting untuk mahasiswa.  Di sisi lain harus dihadapi adalah 

deadline yang terus menerus antara pekerjaan dan tugas perkuliahan 

hingga mengalami masalah fisik seperti kelelahan dan sakit. Waktu dan 

tenaga akan terkuras untuk keduanya dan untuk hal lain seperti 

berosisalisasi hingga rekreasi menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. 

Dampak lain dalam perkuliahan akan menimbulkan rendahnya nilai, 
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mengulang mata kuliah dan waktu kuliah akan lebih lama bahkan hingga 

terancam DO. Keduanya dapat berjalan dengan baik ketika mahasiswa 

mampu memenuhi kedua tanggung jawab, mengetahui prioritas serta 

kemampuan contohnya dengan tidak terlalu banyak mengambil jam kerja.  

Jika tidak mampu, maka jangka panjang akan menimbulkan konflik. 

Jika berbicara mengenai konflik maka tidak lepas dari kepribadian, 

karena kepribadian mempengaruhi cara individu dalam bertindak dan 

memberi respon. Temuan di lapangan berdasarkan wawancara 

menyebutkan bahwa subjeklah yang memilih dan siap menjalani peran 

ganda. Subjek merasa membutuhkan kepribadian yang kuat untuk dapat 

menjalani tanggung jawab yang lebih banyak beserta dampaknya agar 

mampu bertahan dalam jangka yang panjang. Di sisi lain, kepribadian 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan konflik dan 

mempengaruhi konflik peran. 

Bellavia dan Frone (dalam Hidayati, 2015, hal.185) menyebutkan 

faktor individu salah satunya kepribadian berpengaruh terhadap konflik 

peran. Salah satu karakteristik kepribadian yang mampu menghadapi dan 

meminimalisir konflik peran adalah hardiness. Kepribadian yang 

memiliki karakteristik hardiness akan menganggap bahwa hambatan 

adalah tantangan yang harus dikalahkan dan sebagai kesempatan untuk 

terus berkembang. Aspek yang terdapat dalam hardiness yaitu komitmen, 

kontrol dan tantangan mampu untuk menangkal dampak negatif dari 

konflik peran. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyati dan 

Indriana (2016, hal.580) mengungkapkan hardiness merupakan 
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protective factor sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik yang 

dialami oleh ibu yang bekerja dengan konflik perannya. 

Kepribadian tahan banting atau hardiness pertama kali 

diperkenalkan oleh Kobasa pada tahun 1979 dalam kaitannya tipe 

kepribadian dengan stres. Menurut Schultz dan Schultz (2006, hal.288) 

hardiness merupakan salah satu variabel dalam faktor kepribadian yang 

memberikan respon berbeda pada individu ketika mengalami stres atau 

ketika berada di dalam tekanan. Hardiness mampu mengubah stressor 

negatif menjadi positif atau dengan kata lain menganggap suatu stressor 

sebagai suatu tantangan daripada suatu hambatan yang merupakan salah 

satu dampak jangka panjang dari konflik peran. 

Aspek yang terdapat dalam hardiness mampu membantu 

mengenali sumber-sumber konflik yang sedang berkembang dan 

berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Selain 

itu, aspek tersebut mampu membuat individu bertahan dibawah konflik. 

Hardiness membuat individu lebih siap menghadapi permasalahan yang 

dihadapinya dan cenderung menggunakan problem focused coping dan 

mampu menyesuaikan diri secara efektif (Mulyati dan Indriana, 2016, 

hal.581). Mahasiswa yang memiliki hardiness yang tinggi akan 

menganggap konflik yang timbul antara kuliah dan bekerja adalah sebuah 

tantangan yang harus dihadapi hingga kedua kegiatan tersebut dapat 

dijalani dengan optimal. Selain itu, menganggap bahwa keadaan tersebut 

merupakan sarana dalam pengembangan diri yang merupakan salah satu 

alasan mahasiswa bekerja.  
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut muncul 

pertanyaan pada peneliti adakan hubungan antara hardiness dengan work-

study conflict pada mahasiswa yang kuliah dan bekerja. Mengacu pada 

pertanyaan inilah peneliti melakukan penelitian dengan judul “Work-

study Conflict ditinjau dari Hardiness pada Mahasiswa yang Bekerja”. 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara hardiness dengan work-study conflict pada mahasiswa yang 

menjalani kuliah dan bekerja 

C. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi dalam bidang psikologi, terutama psikologi pendidikan 

yang khususnya terkait dengan konflik yang terjadi di antara bekerja 

dan kuliah (work-study conflict) dan hardiness yang dialami 

mahasiswa. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

konflik peran ganda antara kuliah dan bekerja (work-study conflict) 

bagi mahasiswa yang menjalani serta hubungannya dengan hardiness. 

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat sebagai acuan untuk 

meminimalkan dampak dari work-study conflict dan meningkatkan 

hardiness ketika menghadapi work-study conflict.
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