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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 

 

1.01 Latar Belakang Masalah 

 

Kehidupan manusia memang sangat erat kaitannya dengan 

permasalahan. Kehadirannya tidak memandang usia, tidak peduli tua ataupun 

muda. Begitu pula halnya dengan kehidupan seorang mahasiswa. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, mahasiswa merupakan orang yang 

belajar di perguruan tinggi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih 

gelar sarjana adalah membuat karya ilmiah, yakni skripsi bagi mahasiswa Strata 

1 (S1). Dalam hal menyusun skripsi, tidak jarang ditemukan berbagai 

permasalahan yang menghambat mahasiswa. 

 
Menurut Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor: 

E.2/1294/UKS.01/V/2003 Bagian VII tentang Evaluasi Keberhasilan Studi 

Mahasiswa pasal 31, untuk menyelesaikan studi, mahasiswa Program Sarjana 

wajib menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir. Mata kuliah skripsi berbeda dengan 

mata kuliah yang lainnya karena dikerjakan secara individual dan memiliki tema 

yang berbeda-beda pula. Mahasiswa memerlukan keterampilan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul secara mandiri. Kemudian 

apabila ditemukan suatu permasalahan, dapat segera diselesaikan dan tidak 

mengganggu proses penyusunannya. Apabila mahasiswa tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan yang timbul, maka skripsi akan terbengkalai dan 

waktu kelulusan pun akan semakin lama. Diperlukan suatu keterampilan 

memecahkan masalah bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi agar 
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permasalahan yang muncul tidak menghambat mahasiswa untuk 

menyelesaikannya. 

 
Pada kenyataannya, banyak mahasiswa program sarjana mengalami 

permasalahan dalam menyusun skripsi namun kurang terampil dalam 

menyelesaikannya. Seperti yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata yang mengalami hambatan penyusunan skripsi 

dikarenakan kurang terampil mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Pada 

saat mahasiswa mengalami permasalahan khususnya permasalahan seputar 

skripsi, mahasiswa seringkali kebingungan dan tidak tahu bagaimana cara 

memecahkannya dengan tepat. Permasalahan pada saat menyusun skripsi yang 

tidak segera diatasi mengakibatkan mahasiswa mengalami keterbatasan untuk 

melanjutkan skripsi. Karena itulah permasalahan yang muncul akan menjadi 

penghambat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. 

 
Menurut Solso, Maclin, & Maclin (2008, h.434) pemecahan masalah 

adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu 

solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Pemecahan masalah 

bersifat multi fase dan mengharuskan individu untuk memiliki kemampuan dalam 

menjalani proses, antara lain memahami masalah, percaya pada diri sendiri, 

memotivasi diri untuk memecahkan masalah, menentukan dan merumuskan 

pemecahan masalah, serta mengambil keputusan untuk menerapkan salah satu 

solusi pemecahan masalah (Sunnah dan Puspitadewi, 2014, h.2). Steinberg 

(1993, h.297) mengatakan bahwa remaja lebih mampu berpikir secara hipotesis, 

mereka cenderung lebih mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi jangka 

panjang pada saat memutuskan suatu tindakan di atas tindakan yang lain. 

Steinberg juga mengatakan bahwa perubahan kognitif remaja menghasilkan 
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peningkatan keterampilan pengambilan keputusan, sehingga remaja menjadi 

lebih mampu berperilaku mandiri pada saat memecahkan suatu masalah. 

 
Berkaitan dengan hal di atas, mahasiswa yang menyusun skripsi 

diharapkan sudah mampu untuk menyelesaikan semua tantangan dalam 

menyusun skripsi secara mandiri karena kemampuan kognitif mahasiswa 

dikatakan sudah mampu untuk mengambil keputusan secara mandiri. Maka dari 

itu, diperlukan suatu keterampilan memecahkan masalah dalam menyusun 

skripsi untuk dapat mengatasi semua persoalan yang menghambat mahasiswa 

untuk menyelesaikan skripsinya. 

 
Permasalahan-permasalahan yang biasanya dialami oleh mahasiswa 

sangat beragam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wangid & Sugiyanto 

(2013, h. 25) permasalahan yang dialami mahasiswa dalam menyusun skripsi 

adalah kurang memiliki pengetahuan tentang metode penulisan skripsi, 

kebingungan dalam mengembangkan teori pendukung, kurang pengetahuan 

dalam hal tulis-menulis karya ilmiah, kesulitan dalam pembahasan hasil 

penelitian, kurangnya referensi atau literatur terkait yang mendukung, kurang 

memiliki motivasi untuk menyusun skripsi, kesulitan menemukan permasalahan 

yang ada, kesulitan bertemu dengan dosen, kesulitan dalam menyusun dan 

memahami kajian pustaka. Permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi 

menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada lima 

mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, ditemukan bahwa kelima 

mahasiswa tersebut mengalami permasalahan dalam menyusun skripsi, namun 

tidak terampil menyelesaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

tersebut mengalami permasalahan pada saat menyusun skripsi, namun kurang 
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terampil memecahkannya. Padahal, ketika ada permasalahan pada saat 

menyusun skripsi, mahasiswa harus dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut agar tidak menghambat skripsinya. Namun, pada kenyataannya 

mahasiswa yang diwawancara oleh peneliti mengatakan bahwa pada saat 

 
mengalami permasalahan justru kebingungan, tidak tahu cara 

menyelesaikannya, bahkan membiarkannya. Akibatnya, skripsi menjadi tertunda-

tunda dan mahasiswa menjadi kesulitan untuk melanjutkan skripsinya karena 

terhambat permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan. Untuk dapat 

menyelesaikan suatu masalah, seseorang harus melalui tahapan penyelesaian 

masalah secara baik dan tepat seperti yang dikatakan oleh Gilmer (1984, h. 253-

254). Adapun tahapan tersebut yaitu defining the problem, working on the 

problem, coming to a conclusion, carrying out the conclusion, learning from 

above activity. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah menurut Funke dan Frensch (1995), adalah faktor internal dan 

eksternal. Faktor-faktor internal terdiri dari pengalaman, variabel kognitif, dan 

variabel non kognitif. Keterampilan memecahkan masalah tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel kognitif saja, tetapi juga variabel non kognitif. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi keterampilan memecahkan masalah yang 

berasal dari variabel non kognitif adalah kepercayaan diri. 

 
Kepercayaan diri menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan 

seorang mahasiswa, terlebih dalam menghadapi setiap tugas dan tantangan 

yang diberikan kepada mahasiswa. Kepercayaan diri diperlukan mahasiswa pada 

saat menyusun skripsi, karena dengan kepercayaan pada diri sendiri akan 

menimbulkan keyakinan dan sikap optimis untuk menyelesaikan setiap masalah 
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yang ada. Kepercayaan yang muncul dari dalam akan mendorong mahasiswa 

untuk mencapai tujuan hidupnya dan tidak pantang menyerah meskipun sering 

mengalami kegagalan. Beberapa aspek kepercayaan diri menurut Lauster 

(dalam Wahyuni, 2014, h.54) yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri, mandiri 

dalam mengambil keputusan, rasa positif terhadap diri sendiri, berani 

berbendapat. Seorang mahasiswa yang percaya diri akan menggunakan 

kepercayaan pada kemampuan dirinya, kemandiriannya dalam mengambil 

keputusan, penilaian diri yang positif, dan keberaniannya mengungkapkan 

pendapat untuk menyelesaikan skripsi. 

 
Berdasarkan wawancara dengan kelima mahasiswa Fakultas Psikologi 

Unika, permasalahan skripsi yang dialami antara lain kesulitan dalam 

menentukan judul, membuat latar belakang masalah, kesulitan mencari teori, 

permasalahan dengan penelitian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan 

adanya kepercayaan pada diri sendiri, kemandirian dalam mengambil keputusan, 

rasa positif terhadap diri sendiri, serta keberanian dalam mengungkapkan 

pendapat akan membuat mahasiswa lebih mudah dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat menyusun skripsi. 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara kepercayaan diri dengan keterampilan 

memecahkan masalah dalam menyusun skripsi pada mahasiswa. Urgensi 

penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus mahasiswa yang mengalami 

permasalahan dalam menyusun skripsi, namun kurang terampil dalam 

memecahkannya. Maka dari itu, pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk 

membantu mahasiswa menentukan langkah dan cara memecahkan masalah 

dalam menyusun skripsi dengan tepat dan lebih mudah. 
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1.02 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui hubungan 

secara empirik antara kepercayaan diri dengan keterampilan memecahkan 

masalah dalam menyusun skripsi pada mahasiswa. 

 
1.03  Manfaat Penelitian 

 

1.03.01 Manfaat Teoritis 

 

Memperkaya teori mengenai kemampuan memecahkan masalah yang 

dimiliki oleh mahasiswa serta memperkaya teori mengenai aspek-aspek dan hal-

hal yang berkaitan dengan kemampuan memecahkan masalah, yaitu 

kepercayaan diri. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu di 

bidang Psikologi Pendidikan. 

 

1.03.02 Manfaat Praktis 

 

Menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk mengambil langkah-

langkah memecahkan masalah terkait dengan penyusunan skripsi, sehingga 

dapat mengembangkan kiat-kiat keterampilan memecahkan masalah kearah 

yang lebih baik. 
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