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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Individu pada rentang usia 17 – 22 tahun disebut berada dalam dua masa 

perkembangan, yaitu meninggalkan masa pra-dewasa dan memasuki masa 

dewasa awal (Levinson dalam Monks, Knoers, & Haditono, 2014). Mahasiswa 

pada program Strata satu (S1) secara rata-rata ada pada masa peralihan tersebut. 

Masa peralihan tersebut mendorong mahasiswa untuk berhadapan dengan 

berbagai tuntutan dan tugas perkembangan baru yang menuntut mahasiswa untuk 

melakukan penyesuaian diri. Salah satu tugas yang umum dihadapi mahasiswa 

adalah penyesuaian diri vokasional, atau penyesuaian diri dalam bidang 

pendidikan, salah satunya adalah tugas skripsi (Gunawati, Hartati, & Listiara, 

2006). Skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai 

salah satu dari persyaratan akhir pendidikan akademiknya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2019). 

Masalah yang dialami mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dapat 

membuat mereka rentan terkena stres seperti contoh kasus yang pernah terjadi 

diberitakan dalam harian VIVA (Tim VIVA, 2018) yaitu diakhir tahun 2018 tepatnya 

pada tanggal 21 November. Seorang mahasiswa stres dan nekat gantung diri 

karena skripsinya berulang kali ditolak. Kasus tersebut terjadi di kota Medan. 

Pelaku gantung diri adalah seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di 

Medan yang berinisial M. Pria berusia 23 tahun itu diketahui stres mengerjakan 

skripsi karena skripsinya sering ditolak oleh dosennya dan nekat mengakhiri 

hidupnya dengan gantung diri. 
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Lebih lanjut peneliti melakukan survei awal dengan menggunakan angket 

pada tanggal 3-5 Februari 2020 terkait dengan persoalan dalam pengerjaan skripsi 

pada mahasiswa S1 yang sudah mengerjakan skripsi selama minimal 1 semester 

atau kurang lebih 6 bulan. Peneliti mendapati sebanyak 40% dari 25 mahasiswa 

yang mengisi angket mengalami kendala dalam pengerjaan skripsi dikarenakan 

kesibukan yang mereka miliki dan juga 48% dari mereka merasa malas untuk 

mengerjakan skripsi. Kesulitan dalam mencari topik (12%), sumber referensi 

(44%), revisi terus menerus (24%), serta mencari waktu bertemu dosen 

pembimbing (8%) juga menjadi faktor lamanya dalam pengerjaan skripsi. Hal itu 

sejalan dengan pendapat Gamayanti, Mahardianisa, dan Syafei (2018) yang 

menyatakan bahwa seringkali sumber stres yang dialami mahasiswa berasal dari 

aktivitas akademiknya. Tuntutan untuk mandiri, berprestasi, serta menyelesaikan 

tugas kuliah dengan baik dan tepat waktu berujung menjadi sumber stres bagi 

mahasiswa.  

Peneliti juga melakukan wawancara pada mahasiswa penyusun skripsi 

yang sudah mengisi angket pada tanggal 2 sampai 7 Mei 2020. Subjek pertama 

berinisial BO, seorang mahasiswa semester sepuluh di Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata. BO sudah mengambil skripsi dari semester 7, akan tetapi 

skripsinya mengalami keterlambatan progres karena ia memiliki masalah-masalah 

seperti sumber pustaka yang sulit dicari, kesulitan untuk bertemu dosen 

pembimbing untuk berkonsultasi dan lainnya. BO juga merasakan gejala stres 

dikarenakan skripsinya, merasa lelah hingga merasa nyeri kepala. BO mencoba 

mengatasi permasalahannya dengan terus berusaha menghubungi dosen 

pembimbingnya dan mencari sumber pustaka yang ia butuhkan lewat 

perpustakaan online. 
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Subjek kedua berinisial MW seorang mahasiswa semester delapan di 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. MW bercerita bahwa ia mengalami 

keterlambatan dalam pengerjaan skripsi karena pada semester delapan ini ia baru 

menyelesaikan sidang proposal. MW mengatakan bahwa ia pernah mengalami 

masalah dalam mencari literatur untuk skripsinya di bab dua dan itu membuat 

pengerjaannya molor selama beberapa bulan. MW mengatakan bahwa ia sering 

merasakan tekanan dalam mengerjakan skripsinya. Terlebih lagi setelah subjek 

melakukan bimbingan dan subjek menjumpai banyak coretan koreksi dalam 

pekerjaannya. MW merasa bingung harus bagaimana dan harus mulai merevisi 

dari mana karena dosen pembimbingnya meminta hasil lebih darinya. Gejala stres 

yang ia rasakan berupa pusing, otot-otot tegang, dan berkurang nafsu makan saat 

mngerjakan skripsi. Ketika MW merasa jenuh dengan skripsinya ia cenderung 

mengalihkan emosinya dengan melakukan kegiatan lain seperti menonton film 

baru setelah itu ia baru kembali mengerjakan skripsinya. MW juga meminta 

bantuan seniornya untuk memberinya masukan untuk skripsinya. 

Subjek ketiga berinisial MI yang merupakan seorang mahasiswa semester 

delapan Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata. MI bercerita bahwa ia terhenti 

di bab satu karena mengalami ketidakcocokan dengan dosen pembimbingnya dan 

berfikir untuk berganti dosen pembimbing. Keterbatasan sumber pustaka yang ia 

miliki karena topik yang jarang diteliti juga menjadi kendala baginya. MI mengalami 

gejala stres seperti menjadi mudah marah dan tidak sabaran dalam bertindak. MI 

juga merasa pusing dan kurang nafsu makan ketika ia memikirkan masalah dalam 

skripsinya. MI mengatakan bahwa ia cenderung mencari kegiatan positif yang bisa 

ia lakukan seperti berjualan untuk mengalihkan pikirannya dari mengerjakan 

skripsi. 
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Dari contoh subjek diatas menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa beban 

mengerjakan skripsi bertambah dengan adanya kendala-kendala seperti kesulitan 

dalam pencarian sumber pustaka, kesulitan untuk melakukan bimbingan dengan 

dosen pembimbing, memiliki masalah ketidakcocokan dengan dosen pembimbing, 

dan adanya tekanan dalam mengerjakan skripsi. Hasilnya menimbulkan gejala-

gejala stres seperti pusing, nyeri kepala, mudah emosi, otot-otot tegang, 

berkurangnya nafsu makan dan kelelahan. 

Stres saat mengerjakan skripsi menjadi hal yang wajar dialami oleh 

mahasiswa karena adanya permasalahan-permasalahan yang dialami berkaitan 

dengan salah satu tugas perkembangan yang dimiliki seorang mahasiswa dalam 

bidang pendidikan. Mahasiswa perlu menghadapi permasalahan dalam 

mengerjakan skripsinya secara langsung dan tepat sasaran sehingga proses 

pengerjaannya dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi fakta yang ditemukan 

peneliti menunjukan bahwa ada mahasiswa yang segera mengatasi 

permasalahan yang ada pada skripsinya dengan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki dan ada pula mahasiswa yang lebih memilih meredakan perasaan 

emosionalnya terlebih dahulu. 

Fakta lainnya yang ditemukan peneliti setelah mengumpulkan informasi 

dari para mahasiswa yang sedang menempuh skripsi adalah ekspetasi mereka 

saat mengerjakan skripsi tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan mereka dapat 

menyelesaikan skripsi dengan mudah dan cepat sehingga dapat segera lulus, 

akan tetapi kenyataannya mereka mengalami banyak kesulitan. Kesulitan dalam 

mencari literasi, hubungan dengan dosen pembimbing yang kurang baik sehingga 

proses bimbingan kurang berjalan baik, revisi yang terus bermunculan, kesulitan 

untuk memenuhi tuntutan-tuntutat eksternal yang mahasiswa terima, dan lain 



5 

 

sebagainya. Dari harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itulah 

muncul gejala-gejala stres yang mahasiswa rasakan yang jika itu dibiarkan 

berlarut-larut dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kondisi para mahasiswa. 

Suatu respon tubuh seseorang yang timbul sebagai reaksi terhadap 

tuntutan eksternal yang dianggap berbahaya atau mengancam disebut stres 

(Legiran, Aziz, & Bellinawati, 2015). Stres dapat juga diartikan sebagai 

pengalaman emosional negatif yang disertai dengan perubahan biokimia, 

fisiologis, kognitif, dan perubahan perilaku yang diarahkan untuk mengubah 

peristiwa yang menimbulkan stres atau mengakomodasi dampaknya (Taylor, 

2012). Menurut Nevid, Ratus, & Greene (2003), istilah stres menunjukkan suatu 

tekanan atau tuntutan yang dialami suatu individu atau organisme agar ia 

beradaptasi atau menyesuaikan diri. Stres dalam belajar merupakan situasi 

dimana seseorang mengalami tekanan-tekanan dan ketidaknyamanan saat 

belajar, contohnya seperti cemas saat masa tenggang tugas, menjelang ujian, 

ataupun saat menyelesaikan skripsi (Marbun, Arneliwati, & Amir, 2017). 

Stres mempunyai dua tipe yaitu distres atau stres negatif yang mengurangi 

kesehatan dan eustres atau stres positif yang meningkatkan kesehatan (Pinel, 

2009). Distres atau stres negatif jika terjadi secara terus menerus pada seorang 

individu maka akan memengaruhi kesehatan tubuh, produktivitas serta kehidupan 

pada umumnya (Fadillah, 2013; Gamayanti, Mahardianisa, & Syafei, 2018). Stres 

sudah lama diimplikasikan dalam perkembangan gangguan-gangguan misalnya, 

penyakit jantung, asma, dan depresi (Miller & Blackwell dalam Pinel, 2009). Krantz 

dan Jenkins (dalam Nevid, Ratus, & Greene, 2003) menjelaskan bahwa stres 

lingkungan sosial seperti kerja lembur, pekerjaan yang terus-menerus ada, dan 
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menghadapi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan berhubungan dengan 

peningkatan risiko penyakit jantung koroner.  

Hasil penelitian yang dilakukan Gunawati, Hartati dan Listiara pada tahun 

2006 terhadap 70 mahasiswa Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, 

Universitas Diponegoro menunjukan bahwa mahasiswa stres mengerjakan skripsi 

ditentukan oleh faktor seperti jenis kelamin, status sosial ekonomi, karakteristik 

kepribadian, suku dan budaya, intelegensi, komunikasi efektif, strategi coping dan 

tugas akademik. Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memilih strategi coping 

sebagai topik yang cocok untuk dibahas ke depannya yaitu terkait dengan 

bagaimana stategi coping yang dilakukan agar tidak menjadi stres parah yang 

berdampak buruk dan dapat menimbulkan pemikiran untuk mengakhiri hidup 

seseorang.  

Baron dan Byrne (dalam Ismiati, 2015) menyatakan bahwa coping 

merupakan sebuah respon dari individu dalam mengatasi suatu masalah dimana 

respon tersebut sesuai dengan hal yang dirasakan dan dipikirkan untuk 

mengendalikan, menoleransi serta mengurangi efek negatif dari situasi yang 

dihadapi. Jadi jika seseorang memiliki kemampuan respon untuk mengatasi 

permasalahan yang menyebabkannya stres maka orang tersebut dapat dikatakan 

melakukan coping stress. Folkman dan Lazarus (dalam Aldwin & Werner, 2007) 

mengatakan strategi koping dianggap terdiri dari kognisi dan perilaku yang 

diarahkan untuk mengelola masalah dan emosi negatif yang menyertainya.  

Menurut Silvana (dalam Bakhtiar & Asriani, 2015) strategi coping dibagi 

menjadi dua yaitu problem focused coping dan emotion focused coping. Lazarus 

dan Folkman (dalam Wong, Wong, & Lonner, hal 56, 2006) juga mengkategorikan 

perilaku coping menjadi problem focused serta emotion focused. Akan tetapi 
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dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus kepasa strategi problem focused coping. 

Nevid, Ratus, dan Greene (2003) menjelaskan problem focused coping 

merupakan pemecahan masalah secara langsung yang dapat difokuskan pada diri 

sendiri maupun pada lingkungannya. Beberapa perilaku seperti pemecahan 

masalah yang terencana seperti dalam menyelesaikan skripsi antara lain adalah 

dengan mempelajari cara-cara atau ketrampilan yang baru untuk dapat 

menyelesaikan skripsinya, bukan lari dari masalah dapat dilabeli sebagai problem 

focused (Wong, Wong, & Lonner, hal 56, 2006; Ismiati, hal 11, 2015).  

Menurut Lazarus dan Folkman (dalam Maryam, 2017) individu akan 

cenderung menggunakan strategi problem focused coping jika mereka 

beranggapan bahwa masalah yang dihadapinya masih dapat dikendalikan dan 

diselesaikan serta individu juga beranggapan bahwa sesuatu yang konstruktif 

dapat dilakukan pada situasi tersebut atau individu tersebut yakin bahwa sumber 

daya yang dimilikinya dapat digunakan untuk mengubah situasi. Alasan peneliti 

lebih memilih strategi problem focused coping karena salah satu temuan utama 

dari penelitian coping adalah bahwa coping yang berfokus pada masalah atau 

tindakan sangat terkait dengan kondisi mental yang positif, sementara coping yang 

berfokus pada emosi, seperti penghindaran, cenderung dikaitkan dengan 

kesehatan mental yang lebih buruk (Wong, Wong, & Lonner, hal 57, 2006). 

Giyarto (2018) terhadap empat orang mahasiswa tingkat akhir yang 

sedang mengerjakan skripsi dari Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Giyarto membahas tentang stres yang dialami oleh mahasiswa yang 

mengerjakan skripsi. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa subjek mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Stres yang dialami para subjek berdampak 

buruk pada diri mahasiswa tersebut dan digolongkan sebagai stres negatif. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Ismiati (2015) kepada mahasiswa Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang sedang mengerjakan skripsi. Dalam 

penelitian tersebut ditemukan bahwa mahasiswa mengalami stres dalam 

menyusun skripsi dan emotion focused coping merupakan strategi yang lebih 

banyak dipakai. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian Dela 

(2019) menunjukan bahwa mahasiswa yang sedang menyusun skripsi mengalami 

stres dalam menyusun skripsinya serta strategi problem focused coping jenis 

seeking social support adalah strategi coping yang digunakan untuk mengatasi 

stres yang dialami mahasiswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam apakah ada hubungan antara problem focused coping 

dengan stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

problem focused coping dengan stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan sumbangan informasi 

dan pengembangan pengetahuan di bidang psikologi Klinis tentang coping stress 

pada mahasiswa S1 (Strata 1) yang sedang mengerjakan skripsi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen pembimbing 

skripsi, dan juga institusi penyelenggara Pendidikan tinggi tentang stress pada 
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mahasiswa yang sedang  mengerjakan skripsi dan problem focused coping 

mahasiswa. 


