
 
 
 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Mahasiswa dikatakan oleh Susetyo (2006, h.3) sebagai salah satu 

komponen generasi muda yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu 

sedang aktif mengembangkan diri dengan belajar di perguruan tinggi, 

berkembang dalam budaya akademis yang kritis, asertif, terbuka dan 

berorientasi pada prestasi. 
 

Dalam kaitan perannya sebagai pelajar di perguruan tinggi, 

terdapat tugas pokok yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, yaitu 

menjalani dan mengikuti kegiatan akademik selama masa studinya, serta 

menyelesaikannya dengan tepat waktu. Oleh karena itu mahasiswa yang 

baru memasuki dunia perguruan tinggi perlu melakukan adaptasi yang 

baik dengan situasi belajar, terutama untuk mengetahui teknik dan 

metode belajar yang baik. Cara belajar yang baik adalah faktor penting 

yang memungkinkan efisiensi dan efektivitas waktu dan tenaga dalam 

belajar (Salam, 2004, h.v). 
 

Menurut Siswanto (2007, h.42), mahasiswa diharapkan memiliki 

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan tuntutan yang 

baru. Menurut Brouwer (dalam Siswanto, 2007, h.43), 

kekurangmampuan dan atau kegagalan dalam melakukan penyesuaian 

diri atau adaptasi dapat menimbulkan tekanan-tekanan bagi mahasiswa. 

Bila kekurangmampuan ini dibiarkan terus berlanjut tanpa penyelesaian, 

maka hal ini akan memengaruhi kesehatan mentalnya. 
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Berdasarkan pendapat Brouwer dan Siswanto di atas, maka 

diharapkan mahasiswa dapat menilai tekanan sebagai hal yang dapat 

memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengembangkan 

keterampilan dan potensi yang dimiliki. Adanya penilaian positif 

tersebut, maka mahasiswa menganggap tekanan yang ada sebagai hal 

yang positif sehingga tekanan yang ada tidak dirasakan sebagai hal yang 

menimbulkan stres. 
 

Tekanan atau stres terjadi karena adanya perubahan. Selain 

menghadapi perubahan memasuki dunia perguruan tinggi, mahasiswa 

sebagai pelajar yang termasuk dalam masa remaja juga sedang melalui 

tahap transisi, yaitu dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. 

Banyak perubahan biologis, fisik, dan mental emosional serta perubahan 

dalam tanggung jawab dan peran yang terjadi dalam masa transisi ini. 

(Asri, dalam Sulaiman dkk, 2009, h.179). Perubahan-perubahan ini akan 

menyebabkan stres pada sebagian pelajar atau mahasiswa yang tidak 

mampu menanganinya. Bila stres ini tidak ditangani segera pada tahap 

awal, pelajar atau mahasiswa dapat mengalami masalah mental 

(Newman, dalam Sulaiman dkk, 2009, h.179). 
 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan 

secara singkat terhadap mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, pada bulan Maret sampai 

dengan bulan Juni 2012, diketahui bahwa mahasiswa mengeluhkan 

kesulitan yang terkait dengan beban tugas akademiknya. Selanjutnya, 

data wawancara terbaru yang dilakukan pada pada bulan Maret 2018 

didapatkan bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah Studio 
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Peran Arsitektur (SPA) memiliki tugas yang berat mulai membuat 

makalah, membuat hasil karya dalam bentuk maket dan 

mempresentasikan hasil yang dibuat dalam waktu yang singkat. 
 

Salah satu mahasiswa Arsitektur semester 4 mengaku bahwa hal-

hal yang dianggap sebagai tekanan atau beban yang berkaitan dengan 

akademiknya adalah banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. 

Tugas tersebut meliputi tugas makalah dan presentasi, kemudian tugas 

pembuatan produk seperti maket dan gambar bangunan yang menuntut 

hasil yang maksimal. Selain tugas yang diberikan tergolong banyak, 

tingkat kesulitannya juga tinggi, dan batas waktu pengumpulan tugas 

tersebut cukup singkat. Mahasiswa ini juga menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa mata kuliah yang memiliki bobot sistem kredit semester (SKS) 

tinggi yaitu 4 SKS yang merupakan mata kuliah prasyarat (dasar) dari 

mata kuliah lanjutan. Hal ini membawa konsekuensi jika mahasiswa 

tidak lulus pada mata kuliah dasar, maka tidak dapat melanjutkan mata 

kuliah lanjutan. 
 

Keluhan lain yang disampaikan mahasiswa adalah merasa materi 

perkuliahan cukup sulit untuk dipelajari, dan menuntut mahasiswa 

mempelajarinya lebih jauh secara mandiri melalui buku-buku referensi. 

Mahasiswa tidak bisa mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen 

saja, melainkan melakukan pendalaman dengan membaca buku referensi 

penunjang. Ketika mahasiswa ketinggalan materi satu langkah saja, maka 

akan merasa sulit untuk memahami materi kuliah yang ada. Selain itu, 

mahasiswa juga merasa bahwa soal-soal di ujian semester tergolong sulit, 

sehingga menuntut mahasiswa untuk betul-betul serius dalam 



4 
 
 

 

belajarnya. Tidak sedikit mahasiswa yang gagal mendapat nilai baik 

pada saat ujian, akibatnya banyak yang mendapat indeks prestasi 

kumulatif (IPK) yang rendah. 
 

Berbagai keluhan yang disampaikan mahasiswa di atas dianggap 

oleh mahasiswa yang bersangkutan sebagai suatu permasalahan 

tersendiri, hal ini dikarenakan muncul berbagai reaksi negatif terhadap 

keluhan tugasnya. Reaksi tersebut mengarah pada apa yang disebut 

sebagai stres. Stres yang dialami mahasiswa muncul dalam berbagai 

gejala, yaitu gejala fisik, emosional, intelektual, dan gejala interpersonal 

sebagaimana dikemukakan oleh Hardjana (2002, h.24-26). 
 

Stres yang terkait dengan gejala fisik muncul pada diri 

mahasiswa seperti urat leher dan urat yang ada di kepala menjadi tegang 

sehingga mudah mengalami pusing kepala atau kepalanya terasa berat. 

Gejala fisik lainnya adalah mahasiswa menjadi sulit tidur, atau baru 

tertidur nyenyak setelah memasuki waktu dini hari. Hal ini berakibat 

keesokan harinya mahasiswa menjadi lemas dan kurang bersemangat 

dalam melakukan aktivitas. Terdapat mahasiswa yang sering kesiangan 

akibat tidak dapat bangun tidur di pagi hari. 
 

Pada gejala emosional, mahasiswa mengeluhkan bahwa dalam 

memelajari materi dan mengerjakan tugas dalam kondisi emosi yang 

negatif. Emosi negatif tersebut seperti menjadi mudah murung, serta 

mudah tersinggung terhadap teman yang mungkin tidak sengaja 

menyinggung perasaan mahasiswa tersebut. 
 

Keluhan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan stres 

pada gejala intelektual adalah kesulitan dalam memusatkan perhatian 
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terhadap materi kuliah, dan pada masing-masing tugas karena dalam 

mengerjakan tugas, mahasiswa dalam kondisi yang tergesa-gesa. 

Kondisi tergesa-gesa tersebut diakibatkan oleh banyaknya tugas lain 

yang sudah menuntut penyelesaiannya. 
 

Pada gejala interpersonal, mahasiswa mengeluhkan bahwa 

dirinya menjadi mudah bertengkar terhadap temannya. Ada suatu 

kejadian ketika mahasiswa mengerjakan tugas kelompok, pernah 

bertengkar dengan teman mahasiswa lain yang berada dalam satu 

kelompok. Hal ini diakibatkan mahasiswa merasa kesal dengan 

temannya karena kecepatan kerjanya lambat sehingga menjadikan 

tugasnya tidak dapat selesai sebelum deadline, dan terpaksa harus 

mengumpulkan tugas tersebut melebihi batas waktunya. 
 

Permasalahan stres pada mahasiswa dapat menimbulkan dampak 

negatif, seperti yang dikatakan Sulaiman, (2009, h.180), bahwa stres 

memiliki hubungan dengan suatu situasi tertentu seperti lingkungan 

belajar di sekolah dan ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan 

sempurna dan kegagalan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 

Masalah-masalah pelajar yang melakukan hal-hal seperti meninju guru, 

memaki, memfitnah atau melukai guru, dan lain-lain bagi para peneliti 

merupakan fenomena yang dihubungkan dengan situasi stres di 

kalangan remaja. 
 

Dwyer dan Cummings (2001, h.208) mengutip berbagai pendapat 

tokoh yang menyatakan bahwa stres di perguruan tinggi dapat 

mempengaruhi mahasiswa secara negatif karena stres ini dapat 

menjadikan mahasiswa kewalahan dalam mengelola semua tanggung 
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jawab mereka. Stres berpengaruh buruk terhadap kinerja akademis 

mahasiswa. Selain itu, stres akademik ditemukan telah berhubungan 

dengan masalah-masalah konseling seperti kegelisahan dan depresi di 

kalangan mahasiswa. 
 

Sukmono (2009, h.11&12) mengatakan bahwa kendati stres 

merupakan fakta hidup yang dihadapi oleh setiap individu, namun 

kemampuan setiap individu untuk mengatasi stres ditentukan oleh cara 

setiap individu menghadapinya. Reaksi berbeda dari setiap individu 

terhadap stres tergantung berbagai faktor psikologis, seperti halnya 

ketahanan psikologis. 
 

Sukmono memberikan kontribusi dalam penelitian tentang 

ketahanan psikologis dengan menyelidiki para pebisnis eksekutif yang 

memiliki ketahanan terhadap penyakit meskipun mereka mengalami 

beban stres yang berat (Sukmono, 2009, h.12). Salah satu hal yang 

membedakan ketahanan psikologis para eksekutif tersebut adalah 

komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Para eksekutif tangguh ini 

yakin sekali pada apa yang mereka lakukan dan melibatkan diri 

sepenuhnya terhadap pekerjaan dan situasi kerja. Para eksekutif tersebut 

tidak pernah mencoba untuk menjauhkan diri dari situasi dan 

pekerjaannya. 
 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa para pebisnis 

eksekutif dapat menekan stres yang dialami dengan ketahanan 

psikologis mereka. Hal ini mengakibatkan para eksekutif tersebut 

melibatkan diri sepenuhnya terhadap pekerjaan dan situasi kerja. 
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Ketahanan psikologis atau ketangguhan pribadi merupakan 

keadaan diri orang yang membuat orang itu memiliki ketabahan dan 

daya tahan (Hardjana, 2002, h.73). Ketahanan psikologis (psychological 

hardinnes) atau sekumpulan trait individu yang dapat membantu dalam 

mengelola stres yang dialami (Nevid, 2005, h.144). Secara psikologis, 

orang yang ketahanan psikologisnya tinggi cenderung lebih efektif 

dalam mengatasi stres dengan menggunakan pendekatan coping yang 

berfokus pada masalah secara aktif (Nevid, 2005, h.146). Begitu pula 

pada mahasiswa yang memiliki ketahanan psikologis yang tinggi, 

mahasiswa tersebut memiliki ketabahan dan daya tahan sehingga akan 

tetap berupaya untuk tekun menyelesaikan tugasnya meskipun 

mengalami kesulitan. Ketahanan psikologis mahasiswa tersebut 

membuat dirinya tidak rentan merasakan tekanan akibat dari tuntutan 

tugasnya, atau dengan kata lain mahasiswa tidak rentan mengalami stres 

akademik. 
 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan 

antara ketahanan psikologis dengan stres kerja pada pebisnis eksekutif. 

Hal yang menjadi ketertarikan peneliti adalah apakah ketahanan 

psikologis juga memiliki hubungan dengan stres yang dialami 

mahasiswa berkaitan dengan tugas akademiknya? Hal inilah yang 

mendasari peneliti melakukan penelitian dengan judul “Stres Akademik 

Ditinjau dari Ketahanan Psikologis”. 
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B. Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara ketahanan psikologis dengan stres akademik. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu 

dalam Psikologi Pendidikan dan Psikologi Klinis yang berkaitan 

dengan stres akademik dan ketahanan psikologis. 

 

 

2.  Manfaat Praktis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

mahasiswa dan pengelola perguruan tinggi mengenai stres akademik 

dan ketahanan psikologis. 


