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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang menempuh pendidikan di 

sekolah perguruan tinggi. Dalam masa perkuliahan mahasiswa dituntut untuk 

segera mungkin menyelesaikan masa studinya. Untuk menyelesaikan masa 

studinya, mahasiswa harus terlebih dahulu menyelesaikan tugas akhir atau 

disebut skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Proses 

mengerjakan skripsi dilakukan secara individual oleh setiap mahasiswa, yang 

bertujuan agar mahasiswa mandiri dalam menuntaskan masalah mengenai 

penelitian. Pada kenyataannya dalam mengerjakan skripsi mahasiswa sering 

mengalami kendala untuk menyelesaikan tugas akhirnya, sehingga 

mengakibatkan mahasiswa tersebut stres. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Gedung Antonius Unika 

Soegijapranata pada tanggal 12 November 2019 terhadap tiga mahasiswa 

psikologi yang mengerjakan skripsi, peneliti menemukan banyak mahasiswa yang 

mengalami kendala dalam mengerjakan skripsi sehingga membuat para 

mahasiswa tersebut menjadi merasa tertekan. Kejadian tersebut dilatarbelakangi 

oleh faktor-faktor mahasiswa tersebut dituntut untuk lulus tepat waktu, kesulitan 

dalam menentukan topik skripsi, kesulitan dalam bertemu dengan dosen 

pembimbing serta sulit untuk mencari sumber-sumber referensi untuk mendukung 

data yang ada di skripsinya. Sehingga sering kali banyak mahasiswa yang 

meninggalkan tugas skripsinya dan melakukan kegiatan yang tidak berhubungan 
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dengan skripsinya. Sehingga mahasiswa melakukan coping stress berupa 

penarikan diri dari masalah. 

Rathus dan Nevid mengatakan bahwa stres merupakan suatu keadaan 

dimana adanya tekanan fisik dan psikis yang diakibatkan dari dalam diri dan 

lingkungan (Lubis, dkk., 2015). Sedangkan menurut Greenberg stres adalah 

peristiwa yang menekan sehingga menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak 

berdaya dan menimbulkan dampak negatif (Lubis, dkk., 2015). Sehingga dapat 

diartikan bahwa stres merupakan suatu keadaan dimana seseorang mendapatkan 

tekanan dari dalam diri maupun dari lingkungan yang mengakibatkan dampak 

negatif. 

Stress yang dialami mahasiswa dalam mengerjakan skripsi dapat dilihat 

dari penelitian Gamayanti, Mahardianisa, & Syafei (2018) di fakultas Psikologi UIN 

SGD Bandung menunjukan dari 49 mahasiswa yang mengalami stress 6 

mahasiswa mengalami stress tingkat tinggi, 34 mahasiswa mengalami stress 

tingkat sedang dan 9 mahasiswa mengalami stress tingkat rendah. 

Dampak stres dalam mengerjakan skripsi juga dapat merenggut nyawa 

mahasiswa. Seperti kasus kehilangan data skripsi, mahasiswa fakultas teknik 

kimia USU gantung diri  (Sugiyarto, 2014). Mahasiswa tersebut nekat gantung diri 

dikarenakan masalah perkuliahan yang diantaranya mahasiswa tersebut sempat 

kehilangan data skripsinya. Data skripsi yang hilang mahasiswa tersebut diberi 

kesempatan untuk melakukan revisian, namun setelah melakukan revisi selama 

tiga kali tetap saja memiliki kesalahan sehingga korban melakukan gantung diri 

untuk mengakhiri nyawanya. 

Selain itu dapat dilihat juga di lapangan pada hari Rabu, 13 November 2019 

di Gedung Antonius Unika Soegijapranata. Peneliti mencoba mewawancarai salah 
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satu mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Berikut beberapa kutipan 

wawancara: 

“memang skripsi itu tugas yang paling buat aku pusing soalnya susah mencari 

referensi yang pas untuk penelitian aku tu… ditambah lagi pas revisi banyak 

kali dicoret sama dosbing ku bikin kesel aja…kan targetnya  mau empat tahun 

udah lulus ya… ini malah kayak gini kapan mau lulusnya aku…” 

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mahasiswa mengalami stres ditunjukan 

pada saat mahasiswa tersebut merasa pusing dan kesal ketika tidak dapat 

memenuhi tanggung jawabnya yaitu tugas skripsi. Maka dari itu mahasiswa sering 

melakukan kegiatan untuk menurunkan atau mengalihkan tingkat tekanan stres 

tersebut yang biasanya disebut coping. Seperti yang dilakukan mahasiswa yang 

saya wawancarai  

 

“pada saat merasa budrek dengan skripsi ya aku tinggal sejenak 

skripsinya…aku tinggal merokok bentar sambil minum fanta dingin…setelah 

adem otakku baru aku lanjuti skripsianku itu” 

 

Dapat dilihat bahwa mahasiswa tersebut ketika pusing ia melakukan coping 

dengan melakukan kegiatan merokok dan minum soda dingin untuk mengelola 

stresnya tersebut. Hal ini diperkuat oleh Greenberg yaitu ketika seseorang 

dihadapkan pada keadaan yang menimbulkan stres maka seseorang tersebut 

akan melakukan perilaku coping (Lubis, dkk., 2015). 

Yani (Maryam, 2017) mengatakan bahwa coping merupakan tindakan 

seseorang yang terlihat maupun yang tersembunyi untuk mengurangi atau 

menghilangkan ketegangan psikologis dalam kondisi stres. Sedangkan menurut 
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Haber dan Runyon (Maryam, 2017) coping merupakan semua bentuk perilaku dan 

pikiran yang dapat mengurangi kondisi yang membebani individu agar tidak 

menimbulkan   stres. Jadi coping merupakan suatu tindakan seseorang untuk 

mengurangi atau mengalihkan sebuah tekanan.  

Lazarus dan Folkman (dalam Sarafino & Smith, 2011) membagi coping 

yang dilihat dari fungsinya menjadi dua macam yaitu strategi coping berfokus pada 

masalah dan strategi berfokus pada emosi. Strategi coping berfokus pada masalah 

adalah suatu tindakan yang diarahkan kepada pemecahan masalah. Individu akan 

cenderung menggunakan perilaku ini bila dirinya menilai masalah yang 

dihadapinya masih dapat dikontrol dan dapat diselesaikan. Perilaku coping yang 

berpusat pada masalah cenderung dilakukan jika individu merasa yakin bahwa 

sumber daya yang dimiliki dapat mengubah situasi.  

Kedua, strategi coping berfokus pada emosi merupakan tindakan yang 

bertujuan untuk memodifikasi fungsi emosi tanpa melakukan usaha mengubah 

stressor secara langsung. Perilaku coping yang berpusat pada emosi cenderung 

dilakukan bila individu merasa tidak dapat mengubah situasi yang menekan dan 

hanya dapat menerima situasi tersebut karena sumberdaya yang dimiliki tidak 

mampu mengatasi situasi tersebut. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas berbagai 

permasalahan yang muncul dikalangan mahasiswa khususnya dalam mahasiswa 

yang menuntaskan skripsi, dengan itu peneliti ingin melakukan penelitian dalam 

rumusan masalah “Bagaimana gambaran stres dan coping stress pada 

mahasiswa yang mengerjakan skripsi?”. Maka dari itu untuk menjawab pertanyaan 

tersebut, maka perlu mengadakan penelitian mengenai “studi deskriptif gejala 

stres dan coping stress pada mahasiswa yang sedang skripsi” sehingga 
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kedepannya mahasiswa dapat mempunyai kemampuan dalam mengelola 

permasalahan yang dialaminya dengan tepat. 

 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala-gejala stres dan 

jenis coping stress pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

praktis 

1.3.1 Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan teori dan menjadi referensi penelitian-penelitian yang dilakukan 

berikutnya berkaitan dengan bagaimana coping stres pada saat mengerjakan 

skripsi. 

 

1.3.2 Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang positif 

dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa. Khusus dalam hal menanggapi 

stres dalam mengerjakan skripsi. 

 

  

 

  


	STUDI DESKRIPTIF GEJALA STRES DAN COPING STRESS PADA MAHASISWA YANG MENULIS SKRIPSI
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	BAB 1
	PENDAHULUAN
	BAB 2
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1.1. Definisi Stress mahasiswa menghadapi skripsi
	2.1.2. Sumber-Sumber stres
	2.1.3. Gejala-Gejala stres
	2.1.4. Jenis-jenis stres
	2.2.1. Definisi Coping Stress
	2.2.2. Bentuk Strategi Coping
	2.2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Coping Stress
	2.2.4. Manfaat coping stress

	BAB 3
	METODE PENELITIAN
	3.6.1 Uji Validitas
	3.6.2 Uji Reliabilitas

	4 BAB 4
	PENGUMPULAN DATA PENELITIAN
	4.1 Orientasi Kancah Penelitian
	4.2 Persiapan Penelitian
	4.2.1 Perizinan Penelitian
	4.2.2 Penyusunan Alat Ukur
	4.2.2.1. Skala gejala stres
	4.2.2.2. Skala coping stress

	4.3 Pengumpulan Data Penelitian
	4.4.1 Skala gejala stres
	4.4.2 Skala coping stress



	BAB 5
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	5.1 Persentase Gejala stres
	5.2 Persentase Coping Stress
	5.3 Pembahasan
	5.4. Keterbatasan

	BAB 6
	KESIMPULAN DAN SARAN
	6.1 Kesimpulan
	6.2 Saran
	6.2.1 Bagi mahasiswa
	6.2.2 Bagi pihak program studi psikologi
	6.2.3 Bagi peneliti selanjutnya


	DAFTAR PUSTAKA

