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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada 

banyak aspek dalam kehidupan. Pandemi COVID-19 mengubah pola pikir, 

perilaku dan kebiasaan manusia secara bersamaan. Perubahan tersebut tidak 

hanya pada lingkup personal tetapi juga pada lingkup masyarakat yang luas. Hal 

ini mengharuskan pemerintah menerapkan berbagai kebijakan guna menekan 

penyebaran virus COVID-19, yang salah satu kebijakan tersebut adalah social 

distancing. Kebijakan social distancing diterapkan di semua tempat khususnya 

pada tempat yang ramai dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan 

seperti misalnya sekolah dan universitas. Hal itu mengharuskan seluruh instansi 

pendidikan untuk menerapkan metode pembelajaran secara online.  

Pembelajaran secara online merupakan proses pembelajaran yang 

pelaksanaannya terintegrasi dengan teknologi (Puspaningtyas & Dewi, 2020). 

Menurut Pangondian, Santosa dan Nugroho (2019) kelebihan pembelajaran 

secara online yaitu pembelajaran menjadi terpusat, waktu dan lokasi yang 

fleksibel, biaya yang terjangkau, akses yang tidak terbatas dalam perkembangan 

pengetahuan serta dapat melatih mahasiswa mandiri dalam belajar. Pembelajaran 

secara online mengharuskan mahasiswa mampu menggunakan media 

pembelajaran serta sarana penunjang lainnya, sehingga mahasiwa tidak hanya 

dituntut untuk memahami materi skripsi saja, akan tetapi juga mahir dalam 

menggunakan media pembelajaran elektronik. 

Keberhasilan pembelajaran secara online ditentukan oleh beberapa faktor. 

Menurut Pangondian dkk (2019) faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran 

online dapat dibagi menjadi tiga hal yaitu (1) teknologi, berkaitan dengan 

pengaturan jaringan agar mahasiswa memiliki akses yang mudah; (2) karakteristik 

pengajar, peran pengajar dalam pendistribusian materi pembelajaran secara 

positif dan pemahaman akan sebuah teknologi yang baik cenderung menghasilkan 

pembelajaran yang positif; (3) karakteristik mahasiswa, mahasiswa yang cerdas 

dan memiliki disiplin serta kepercayaan diri yang tinggi akan mampu 

melaksanakan proses pembelajaran secara online dengan baik 
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Pada kenyataan nya masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan 

untuk beradaptasi dengan pembelajaran secara online. Kesulitan yang dialami 

mahasiswa dalam menyusun skripsi dengan sistem online yaitu sulitnya 

mendapatkan referensi bacaan melalui online khususnya jurnal atau buku e-book 

yang berbayar yang biasanya hal tersebut mudah didapatkan di perpustakaan, 

sulit melakukan observasi, minimnya akses untuk menjangkau subjek penelitian, 

serta sulitnya menemukan tempat yang tepat untuk mengerjakan karena 

banyaknya tempat yang mengalami pembatasan jam berkunjung. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kintama, Larasati dan Yuliana (2021) 

kebanyakan mahasiswa mengalami kendala pada kurangnya memahami 

feedback dari dosen pembimbing, jaringan dan kuota internet yang harus 

mencukupi, rentan mengalami stres karena mengalami kejenuhan mengerjakan 

skripsi dirumah serta minimnya akses untuk bertemu dengan teman untuk bertukar 

pikiran, sehingga umumnya mahasiswa mencari sendiri solusi yang dihadapi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Arifin dan Padilah (2021) 

mengenai dampak psikologis pada mahasiswa program studi Bimbingan dan 

Konseling Universitas PGRI Banyuwangi dalam menyusun skripsi di masa 

pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa stres yang dialami 

subjek termasuk dalam kategori tinggi, hal tersebut disebabkan oleh berbagai 

hambatan seperti sulitnya bertemu dosen pembimbing, kecemasan berkomunikasi 

dengan dosen pembimbing, lingkungan yang kurang kondusif karena pandemi 

COVID-19 serta rasa lelah saat menyusun skripsi karena terlalu lama menyusun 

skripsi. Hal ini dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi mahasiswa yang 

sedang skripsi khususnya di masa pandemi COVID-19, membuat mahasiswa 

menjadi cemas dan tertekan saat mengerjakan skripsi.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ramanda dan Sagita (2020) 

mengenai tingkat stres pada mahasiswa program studi Bimbingan Konseling 

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka dalam menyusun skripsi di masa 

pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa terdapat 46.9% atau 45 subjek berada 

pada kategori tinggi, 24% atau 23 subjek berada pada kategori sangat tinggi, 

27.1% atau 26 subjek berada pada kategori rendah dan 2% atau 2 subjek berada 

pada kategori sangat rendah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara 

umum mahasiswa mengalami stres saat menyusun skripsi, meskipun tingkat stres 

yang dialami berbeda-beda. 
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Pada bulan September hingga Oktober tahun 2020 peneliti melakukan 

wawancara terhadap empat mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dari tiga fakultas yang berbeda yaitu 

Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum dan 

Komunikasi. Wawancara dilakukan melalui chat pada platform media sosial 

Whatsapp dan Line. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa disebabkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal seperti kurangnya pemahaman terhadap topik yang 

diangkat, kurangnya keterampilan dalam mencari referensi bacaan, sulit membuat 

keputusan, dan perilaku prokrastinasi. Sebagian mahasiswa juga mengalami 

kesulitan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti dosen lama dalam 

memberi feedback, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta subjek yang 

sulit dijangkau. Adapun wawancara terhadap gejala stres dapat dilihat pada tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 Hasil wawancara mengenai gejala stres saat menyusun skripsi 

Subjek Tanggal Gejala stres 

Subjek 1 23, September 

2020 

Tegang, pusing dan pening selama berhari-hari, 

merasa tertekan, perasaan ingin menangis saat 

memikirkan skripsi, mengeluh pada orang lain. 

Subjek 2 14, Oktober 

2020 

Panik dan jantung berdebar saat melihat notifikasi 

dari dosen pembimbing, pusing. 

Subjek 3 16, September 

2020 

Merasa khawatir, sedih, nafsu makan tidak 

terkendali (banyak makan). 

Subjek 4 16, September 

2020 

 

Perasaan cemas. 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa gejala stres yang ditunjukkan 

oleh subjek seperti sakit pada kepala, merasa panik, jantung berdebar, perasaan 

cemas saat menemui hal yang berkaitan dengan skripsi, mudah mengeluh serta 

perasaan ingin menangis saat memikirkan skripsi.  

Gregson (dalam Rosanty, 2014) menyatakan bahwa stres merupakan 

keadaan dimana terdapat ketidakcocokan antara tuntutan yang dihadapi individu 

dengan kemampuan yang dimiliki. Menurut Barseli, Ifdil dan Nikmarijal (2017) stres 

merupakan suatu tekanan yang dianggap memiliki potensi membahayakan karena 
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terdapat kesenjangan antara tuntutan lingkungan dengan kemampuan individu 

untuk melakukan koping. Stres yang terjadi akibat stresor akademik disebut 

dengan stres akademik (Rahmawati, 2015). Terdapat dua jenis stres yaitu 

eustress dan distress. Hardjana (1994); Gael dan Morgan (2018) menyatakan 

bahwa eustress merupakan stres yang memiliki dampak positif dan bersifat 

konstruktif bagi individu, hal itu terjadi apabila individu memiliki tingkat stres yang 

terkontrol untuk mencapai tujuan atau targetnya. Sebaliknya, distress merupakan 

stres yang berdampak negatif dan bersifat destruktif bagi individu, hal itu terjadi 

saat situasi melebihi kontrol dan rendahnya kinerja individu yang menyebabkan 

burnout. 

Stres yang bersifat distress yang berkepanjangan dapat memberikan 

berbagai dampak negatif bagi kondisi fisik, psikologis, kognisi dan perilaku 

individu. Menurut Rahmawati (2015); Kim (2017); Maimari dan Wadhwa (2017); 

Bataineh dkk (dalam Yusuf & Yusuf, 2020) menyatakan bahwa stres yang 

berkepanjangan dapat memberikan dampak negatif pada kondisi fisik seperti 

meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Dampak pada kondisi psikologis 

seperti rentan dengan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Dampak 

pada kognisi seperti rusaknya memori kerja jangka panjang, gagal dalam 

memahami pelajaran, serta tidak dapat meningkatkan kompetensi. Dampak pada 

perilaku seperti gangguan makan, sulit tidur meningkatnya konsumsi alkohol. 

Selain itu, distress yang berkepanjangan dapat berdampak pada keberlangsungan 

studi individu yaitu semakin mundur waktu individu untuk lulus dan tetap harus 

membayar biaya kuliah sesuai kebijakan, selain itu apabila masa kuliah sampai 

pada batas yang telah ditentukan maka individu tersebut akan mengalami drop 

out.  

Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat stres yang berkepanjangan 

yaitu dapat menimbulkan depresi serta mampu meningkatkan keinginan untuk 

bunuh diri pada mahasiswa. Dikutip dari Karawangpost  pada tanggal 1 September 

2021 seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Kota Malang 

yang diketahui mengalami stres sehingga melakukan percobaan bunuh diri 

dengan melompat dari jembatan (Mulyati, 2021). Berdasarkan Jatimtimes (2020) 

terdapat 10 mahasiswa yang bunuh diri akibat skripsi sejak tahun 2014-2020. 

Depresi akibat skripsi bukanlah sebagai faktor tunggal mahasiswa melakukan 

bunuh diri namun juga terdapat faktor lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan 
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oleh Mukaromah (2020) faktor dan masalah yang dialami mahasiswa yang dapat 

meningkatkan ide bunuh diri yaitu mahasiswa merupakan korban pemerkosaan, 

masalah kesehatan, hamil diluar nikah, kondisi mental, trauma masa kecil, faktor 

keluarga, konflik keluarga dan kepribadian. 

Stres yang dialami oleh mahasiswa disebabkan oleh beberapa faktor. 

Menurut Smet (dalam Wulandari, 2016) stres dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu variabel internal, karakteristik kepribadian, variabel sosial-kognitif, hubungan 

lingkungan sosial dan koping stres. Mahasiswa membutuhkan strategi koping stres 

agar dapat memunculkan respon yang adaptif dan terhindar dari dampak negatif 

yang dapat ditimbulkan. Respon yang adaptif dapat membantu individu dalam 

bertahan dan menghasilkan dampak yang positif dari permasalahan yang 

dihadapi. Husna, Hidayati dan Ariati (2014) menyatakan bahwa koping stres dan 

strategi regulasi diri merupakan hal yang tidak terpisahkan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rodameria dan Ediati (2018) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara strategi koping terhadap stres dengan 

regulasi diri dalam belajar.  

Regulasi diri dalam belajar menurut Zimmerman (dalam Bintoro, Purwanto 

& Noviyani, 2013) adalah proses yang dilakukan mahasiswa untuk mengaktifkan 

dan mempertahankan kognisi, perilaku dan pengaruh yang berkaitan dengan 

pencapaian tujuan mereka yang digambarkan dengan tingkatan yang berdasarkan 

keaktifan partisipasi secara metakognisi, motivasi dan perilaku individu dalam 

proses belajarnya. Dalam hal ini keaktifan partisipasi pada tiga aspek tersebut 

harus berjalan seirama. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Camahalan (dalam 

Dami & Parikaes, 2018) bahwa dengan adanya regulasi diri dalam belajar, individu 

dapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi suatu masalah, 

menemukan solusi atas masalah tersebut, mengevaluasi proses belajar diri 

sendiri, mempertahankan diri dengan menjaga komitmen belajar serta dapat 

mengatasi rintangan untuk mencapai keberhasilan belajar. 

Regulasi diri merupakan salah satu dari sekian penggerak utama 

kepribadian manusia, dengan regulasi diri mahasiswa dapat mencapai prestasi 

yang optimal serta dapat membantu mahasiswa untuk melakukan adaptasi dari 

keadaan yang tidak seimbang (disequilibrasi) menjadi seimbang (equilibrasi) 

dalam belajar (Hidayat, 2013). Tidak seimbangnya kondisi yang dialami oleh 

individu dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Regulasi diri dalam belajar 
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juga fokus terhadap apa yang mahasiswa butuhkan untuk memahami diri mereka 

sendiri untuk mengelola keterbatasan mereka selama berupaya dalam belajar 

(Zimmerman, 2002). 

Maddux (2009) menyatakan bahwa regulasi diri merupakan hal yang 

krusial bagi penyesuaian psikologis dan well-being seseorang, regulasi diri yang 

tidak efektif dapat memunculkan berbagai masalah psikologis seperti depresi dan 

gangguan kecemasan. Keefektifan regulasi diri melibatkan kemampuan untuk 

melemahkan rasa frustrasi dan rasa enggan terhadap situasi stres dengan 

mencegah seseorang memusatkan perhatian pada emosi yang dapat 

membangkitkan perasaan yang mengancam (Ayduk, Denton, Mischel & Downey, 

2000).  

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dami dan 

Parikaes (2018) bahwa adanya regulasi diri individu akan memiliki keyakinan pada 

diri sendiri untuk menentukan cita-cita, dapat mengevaluasi diri, mampu 

memonitor diri sendiri dan juga mampu untuk mengatur dan merencanakan waktu. 

Dalam hal ini individu dengan regulasi diri dalam belajar yang baik akan melakukan 

evaluasi terhadap belajarnya, memonitor diri sendiri selama proses belajar serta 

mengatur waktu belajar dengan baik agar proses belajar berlangsung efektif dan 

efisien termasuk juga mengatur waktu istirahat dengan tepat agar tidak terjadi 

kelelahan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirana dan Juliartiko (2021) mengenai 

hubungan regulasi diri dalam belajar dan stres akademik pada 232 mahasiswa 

yang mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 di Universitas X 

di Jakarta Barat menunjukkan adanya hubungan antar dua variabel tersebut. 

Semakin tinggi regulasi diri dalam belajar maka semakin rendah stres akademik. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wulandari (2018) pada 220 mahasiswa 

kedokteran Universitas Islam Indonesia menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

negatif antara regulasi diri dalam belajar dan stres akademik. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa regulasi diri dalam belajar menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi stres akademik, dimana mahasiswa yang dapat mengelola 

perilaku, pikiran dan perasaannya dapat mengurangi tingkat stres akademik yang 

dialaminya.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yovega dan Pratikto (2021) pada 

mahasiswa pekerja yang mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi COVID-
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19 di Universitas 17 Agustus 1945. Penelitian dilakukan terhadap 51 mahasiswa. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa semakin baik mahasiswa meregulasi diri, 

maka taraf stres akademik yang dialami lebih ringan. Sebaliknya, kemampuan 

regulasi diri yang rendah dapat menyebabkan mahasiswa merasakan stres 

akademik. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Halan (2019) menunjukkan hasil 

yang bertolak belakang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa regulasi diri 

dalam belajar tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan stres akademik.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa stres akademik 

merupakan salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh mahasiswa 

khususnya saat sedang menyusun skripsi. Kondisi pandemi COVID-19 

memberikan dampak tersendiri pada proses penyusunan skripsi seperti Minimnya 

akses ke perpustakaan dan akses untuk menjangkau subjek penelitian, sulit untuk 

mengklarifikasi feedback dari dosen pembimbing karena mahasiswa tidak bertemu 

secara langsung dengan dosen pembimbing, jaringan dan kuota internet yang 

harus memadai, sulitnya melakukan diskusi dan bertukar pikiran dengan teman. 

Apabila stres berlanjut dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan 

berbagai dampak buruk bagi individu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

mahasiswa yaitu dengan melakukan strategi koping yaitu dengan meregulasi diri. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah regulasi diri dalam belajar memiliki 

peran dalam menurunkan tingkat stres yang bersifat distress pada mahasiswa 

yang sedang menyusun skripsi. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara regulasi diri dalam belajar dengan stres akademik pada mahasiswa yang 

sedang menyusun skripsi di masa pandemi COVID-19 di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

psikologi pada bidang Psikologi Pendidikan khususnya terkait stres akademik dan 

regulasi diri dalam belajar. 
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1.3.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan 

antara regulasi diri dalam belajar dan stres akademik. Dengan begitu hasil 

penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi. 

 


