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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia perkuliahan merupakan salah satu hal yang didambakan banyak 

orang pada masa kecil. Teringat sebuah peristiwa ketika peneliti masih berada di 

bangku Sekolah Dasar (SD). Peneliti bersama teman-temannya 

memperbincangkan sebuah impian untuk segera beranjak dewasa dan menjajaki 

dunia mahasiswa. Anak-anak membangun suatu imajinasi bahwa kuliah 

merupakan tahap pendidikan yang paling menyenangkan daripada tahap-tahap 

lainnya. Menjadi mahasiswa diartikan sebagai kesempatan besar bagi individu 

untuk mengekspresikan diri melalui gaya pakaiannya, tidak perlu menggunakan 

seragam, banyak memiliki waktu luang, tidak terjebak dalam jadwal yang padat 

dan berturut-turut seperti sekolah, mampu mencapai berbagai goals yang 

diinginkan, serta memiliki banyak jaringan pertemanan dan mendapatkan support 

dari hal tersebut.   

Kini peneliti sudah berada di dunia perkuliahan dan memang benarlah 

bayangan masa kecil tentang suasana perkuliahan. Di perguruan tinggi, individu 

mendapatkan kesempatan untuk mendalami minatnya di jurusan yang diambil, 

serta mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya secara utuh. Di sisi lain, 

sebuah fenomena yang unik juga terjadi di balik masa kuliah yang terlihat 

menyenangkan di depan. Banyak mahasiswa mengalami stres yang disebabkan 

oleh beban perkuliahannya, bahkan ada di antaranya yang berpikir serius hingga 

memutuskan untuk melakukan bunuh diri (Susanti, 2019; CNN Indonesia, 2021). 
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Menurut data survey yang diambil oleh The American Institute of Stress 

(The AIS), stres dialami oleh delapan dari sepuluh mahasiswa (The American 

Institute of Stress, 2019). The AIS menyatakan bahwa stres telah menjadi 

epidemi di kalangan mahasiswa. Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Tim Psikologi Universitas Indonesia terhadap 2.910 guru, 256 

dosen, dan 412 mahasiswa. Mahasiswa termasuk dalam kategori agak puas 

terhadap kehidupannya dan rentan mengalami stres, depresi, serta kecemasan 

(Ihsan, 2021). Fakultas Psikologi Universitas Mulawarman juga mengadakan 

penelitian terkait stres mahasiswa di masa pandemi. Hasil yang diperoleh ialah 

mahasiswa FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Unmul paling banyak 

mengalami stres akademik di tingkat sedang dengan jumlah 39,2 persen dan 

diikuti dengan mahasiswa di tingkat stres tinggi dengan jumlah 27 persen (Kaltim 

Today, 2021). 

Pada beberapa waktu lalu, peneliti turut mengadakan sebuah mini survey 

yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia dengan perolehan data 

93 responden dan kegiatan wawancara dengan empat subyek. Mini survey dan 

wawancara ini bertujuan untuk melihat secara sekilas tingkat stres akademik 

yang dirasakan oleh mahasiswa dengan meninjau dari dua dimensi yaitu stressor 

akademik dan reaksi terhadap stressor (Gadzella, 1994). Dimensi stressor 

akademik terdiri dari lima jenis, yaitu: frustrasi, konflik, tekanan, perubahan, dan 

pemaksaan diri; sedangkan dimensi reaksi terhadap stressor terbagi menjadi 4 

macam, yaitu reaksi: fisik, emosi, perilaku, dan kognitif. 

Salah satu hal yang ditanyakan dalam mini survey yaitu sebuah 

pertanyaan langsung mengenai tingkat stres yang dirasakan oleh individu 

selama ia menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Responden diminta 
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untuk mengukur tingkat stres yang dialaminya dalam skala 1-10. Gambar 1.1 

merupakan hasil yang didapat untuk pertanyaan tersebut. 

Gambar 1.1. Diagram stres mahasiswa hasil mini survey 

Kategorisasi untuk skala tersebut mencakup kategori: tidak stres sama 

sekali (skala 1-2), stres rendah (skala 3-4), stres sedang (skala 5-6), stres tinggi 

(skala 7-8), dan stres sangat tinggi (skala 9-10). Data dalam grafik di atas 

menunjukkan bahwa dari 93 responden, sebagian besar merasa dirinya 

mengalami stres tinggi, yaitu sebanyak 40 mahasiswa (43,1%), stres sedang 

sebanyak 26 mahasiswa (27,9%), dan stress sangat tinggi sebanyak 18 

mahasiswa (19,3%).  Hanya sebagian kecil mahasiswa yang merasakan stres 

rendah yaitu 6 mahasiswa (6,5%) dan tidak stres sama sekali yaitu 3 mahasiswa 

(3,3%). 

Hasil yang serupa didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan 

empat subyek. Subyek pertama berinisial NT adalah mahasiswa semester 3, 

subyek kedua berinisial IC adalah mahasiswi semester 7, dan subyek ketiga, ND, 

serta keempat, MR, adalah mahasiswi semester 5. NT berasal dari sebuah 

perguruan tinggi swasta, sedangkan IC, ND, dan MR berasal dari tiga perguruan 

tinggi negeri ternama di Indonesia. Ketika keempat subyek tersebut ditanya 
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mengenai tingkat stres yang dialami selama menjadi mahasiswa, IC menjawab 

skala 8/10 dan NT, ND, serta MR menjawab skala 7/10.  

Berdasarkan hasil wawancara dan mini survey, terdapat berbagai hal 

yang menjadi sumber stres bagi mahasiswa: yang pertama ialah kegagalan 

mencapai target atau goals. Keempat subyek wawancara di atas pernah 

merasakan pengalaman tersebut. Kegagalan tersebut membuat NT terus 

memikirkannya hingga berhari-hari dan IC merasa stres, marah, dan menangis. 

Tak jarang pula hambatan yang ada berupa perubahan-perubahan yang terjadi 

di lingkungan, seperti pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pada hasil mini survey, 

kegagalan mencapai target atau goals pun menjadi salah satu stressor yang 

paling banyak dipilih dengan persentase sebesar 55,9 persen.  

Stressor yang kedua dan ketiga yaitu kekurangan sumber daya yang 

menunjang kegiatan perkuliahan dan konflik saat mengambil sebuah keputusan 

di antara beberapa alternatif. NT dan IC memiliki fasilitas yang kurang 

mendukung statusnya sebagai mahasiswa, seperti uang untuk membeli 

perlengkapan kuliah, laptop, serta peralatan praktikum di kampus. Pada hasil 

mini survey, sebenarnya peneliti tidak memasukkan kekurangan sumber daya 

menjadi salah satu pilihan jawaban, namun pada kenyataannya ada satu 

responden yang memberikan jawaban tambahan bahwa uang menjadi salah satu 

sumber stres bagi dirinya. Pada kasus konflik pengambilan keputusan, keempat 

subyek merasakan kebimbangan dan pergulatan yang cukup berat ketika 

mereka harus menentukan suatu pilihan dari beberapa alternatif yang ada. NT 

sempat mengalami demam saat berpikir keras dalam menentukan keputusan. 

Hasil mini survey menunjukkan hal serupa yaitu mahasiswa mengalami tekanan 
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saat harus memilih di antara beberapa pilihan yang sama-sama diinginkan 

(22,6%) atau tidak diinginkan (11,8%). 

Hal lain yang membuat keempat subyek merasa tertekan ialah beban 

tugas yang menumpuk dan berlebihan dengan tenggat waktu yang beragam dan 

kompetisi nilai. Tidak jarang pula tugas yang menumpuk merupakan hasil dari 

perilaku menunda pekerjaan dan membuat keempat subyek mengalami panik 

dan stres. Di sisi lain, kompetisi nilai yang terjadi pun menjadi stressor tersendiri 

bagi IC dan MR. IC tidak mau merasa kalah dari teman-temannya dan MR tidak 

mau tidur sebelum teman-temannya tidur agar durasi belajarnya tidak lebih 

sedikit dari temannya. Rupanya tekanan ini tidak hanya dialami oleh keempat 

subyek, namun 59,1% responden mini survey juga memberikan pendapat yang 

sama. Persaingan merupakan stressor pertama yang paling banyak dipilih oleh 

responden.  

Stressor berikutnya ialah rasa khawatir yang tidak hanya berlaku pada 

ujian, melainkan juga pada apapun dan siapapun. IC, ND, dan MR mengakui 

bahwa dirinya bisa merasa sangat takut, stres, dan panik terhadap ujian. Selain 

itu, keempat subyek juga merasa khawatir terhadap apapun dan siapapun dalam 

waktu dekat ini, seperti khawatir akan: kehilangan orang-orang terdekat, 

meninggal, dan dirinya kalah sukses dari orang lain. Dua macam kekhawatiran 

ini pun banyak disetujui pula oleh responden mini survey, yaitu 37,6% untuk rasa 

khawatir terhadap apapun dan siapapun serta 40,9% untuk rasa khawatir 

terhadap ujian. 

Selain beberapa stressor di atas, responden mini survey menyetujui 

bahwa permasalahan dalam bersosialisasi, seperti kesulitan dalam membangun 

relasi, belum diterima oleh lingkungan, dan memiliki teman yang bersifat toxic; 
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beban kerja yang berlebihan dan harus dilakukan secara bersamaan; serta 

terlalu banyak perubahan lingkungan yang terjadi di kehidupan turut membuat 

mahasiswa merasakan stres tersendiri. Pada akhirnya, seluruh stressor di atas 

membawa mereka mengalami reaksi-reaksi tertentu atas stressor tersebut. 

Reaksi-reaksi yang dialami oleh NT, IC, ND, MR antara lain yaitu: fisik (pusing, 

jantung berdegup kencang, tubuh berkeringat, makan banyak), emosi (marah 

dan cemas), dan perilaku (menyendiri, mudah tersinggung, menangis). 93 

responden dalam mini survey juga mengungkapkan reaksi yang serupa. Reaksi 

emosi menjadi jawaban yang paling banyak dipilih yaitu sebanyak 78,5% 

responden, diikuti dengan reaksi pikiran 65,6% dan reaksi fisik 49,5%, serta 

reaksi perilaku sebanyak 41,9%. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara dan 

mini survey, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam hal yang 

menyebabkan mahasiswa mengalami stres seperti: mengalami kegagalan 

mencapai tujuan, masalah interpersonal, menentukan pilihan persaingan, adanya 

perubahan lingkungan, beban yang berlebihan, serta rasa khawatir tidak hanya 

pada ujian, melainkan apapun dan siapapun. Pengalaman stres ini mengarahkan 

mahasiswa mengalami empat macam reaksi, yaitu fisik, emosi, perilaku, dan 

pikiran. Fakta permasalahan yang terjadi di lapangan ini sesuai dengan teori 

yang dinyatakan oleh Gadzella dan Masten (dikutip Sholahuddin, 2020) 

mengenai stres yang dialami oleh mahasiswa atau yang dikenal dengan sebutan 

stres akademik.  

Istilah stres sendiri telah banyak diartikan oleh berbagai tokoh, salah 

satunya ialah Hans Selye (dikutip Harrington, 2013, hal. 4) yang menyatakan 

bahwa stres adalah respons tidak spesifik dari tubuh terhadap tuntutan apapun. 
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Tuntutan tersebut dapat terwujud dalam berbagai macam bentuk di kehidupan 

individu, salah satunya ialah perihal akademik. Stres yang merupakan hasil 

persepsi dan reaksi individu terhadap akademik, serta dapat terwujud dalam 

bentuk reaksi kognitif, emosi, perilaku, dan fisik disebut sebagai stres akademik 

(Gadzella & Masten dalam Sholahuddin, 2020). 

Dalam teorinya, Gadzella (1994) mengungkapkan bahwa stres akademik 

memiliki dua dimensi, yakni stressor akademik dan reaksi individu terhadap 

stressor akademik. Stressor akademik ialah stimulus atau peristiwa yang 

menuntut banyak penyesuaian yang tak biasa terjadi dalam kehidupan sehari-

hari, seperti: pengalaman gagal mencapai tujuan, menentukan pilihan, 

banyaknya perubahan dalam hidup, serta kehawatiran akan ujian. Dimensi yang 

kedua, yaitu reaksi terhadap stressor dapat terwujud dalam empat macam, yakni 

reaksi: fisik (misalnya, gemetaran, berkeringat, dan asma); emosi (misalnya, rasa 

bersalah, cemas, dan takut); perilaku (misalnya, menangis, menyakiti diri sendiri 

atau orang lain, dan menyendiri); dan pikiran (misalnya, menganalisis strategi 

yang digunakan untuk mengatasi stressor sudah efektif atau belum). Adanya 

kesesuaian antara data awal yang dikumpulkan oleh peneliti dengan teori 

menurut Gadzella menggambarkan sebuah fakta bahwa stres akademik memang 

menjadi masalah nyata di seluruh kalangan mahasiswa. 

Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi stres akademik. Olejnik 

dan Holschuh (dikutip Sholahuddin, 2020) berpendapat bahwa sumber stres 

akademik yang umum yaitu ujian, kecemasan berbicara di depan umum, 

prokrastinasi, dan standar akademik tinggi yang ditetapkan oleh diri sendiri 

maupun harapan dari orang lain. Kai-Wen (2009) juga menambahkan, faktor-

faktor tersebut antara lain yaitu faktor: fisik (penampilan fisik); keluarga 
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(kurangnya komunikasi, orang tua yang senang mengontrol dan menghukum), 

faktor sosial (individu memiliki berbagai peran dalam kehidupannya); faktor 

lingkungan sekolah (beban tugas yang berlebihan, harapan yang tinggi dari 

orang tua, guru, dan diri sendiri); serta faktor relasi (membangun relasi dengan 

lawan jenis). Berkaitan dengan faktor standar akademik tinggi yang diungkapkan 

oleh dua tokoh di atas, Hewitt dan Flett (2002, hal. 257) menyatakan pendapat 

yang serupa, bahwa perfeksionisme turut menjadi faktor yang memengaruhi 

stres. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih perfeksionisme sebagai variabel 

bebas. Perfeksionisme menurut Flett dan Hewitt (2002, hal. 5) ialah sebuah 

usaha demi mencapai kesempurnaan. Seorang perfeksionis yang ekstrim adalah 

mereka yang ingin menjadi sempurna dalam semua aspek kehidupannya. 

Perfeksionisme juga dapat diartikan sebagai penetapan standar prestasi pribadi 

yang tinggi disertai dengan evaluasi diri yang terlalu kritis (Frost, Marten, Lahart, 

& Rosenblate, 1990). Perfeksionis lebih cenderung mengalami stres daripada 

non-perfeksionis karena perfeksionis sering menciptakan peristiwa stres itu 

sendiri. Mereka menciptakan peristiwa tersebut dengan selalu mengejar 

kesempurnaan dan menggunakan pendekatan yang tidak realistis dalam 

menjalani kehidupannya (Hewitt & Flett, 2002, hal. 259). Perilaku mengevaluasi 

diri dan orang lain secara berlebihan, fokus pada sisi negatif dari sebuah 

penampilan, dan tidak pernah merasakan kepuasan yang cukup turut 

berkontribusi menghasilkan stres bagi perfeksionis (Hewitt & Flett, 2002, hal. 

259). 

Perfeksionisme dapat dikonseptualisasikan sebagai konstruk yang 

bersifat unidimensional maupun multidimensional. Sebelumnya, beberapa tokoh 



9 
 

 

memandang perfeksionisme bersifat unidimensional dengan fokus utama pada 

sisi negatifnya, yaitu kepercayaan irasional dan sikap-sikap tidak normal (Flett & 

Hewitt, 2002, hal. 10). Kini, perfeksionisme lebih dipandang sebagai konstruk 

yang memiliki berbagai dimensi di dalamnya.  

Frost dkk. (1990) mengungkapkan bahwa perfeksionisme memiliki enam 

dimensi. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: pertama, concern over mistakes 

(CM), merupakan kecenderungan individu untuk melihat kesalahan sebagai 

kegagalan dan percaya bahwa kesalahan tersebut akan membuat orang lain 

tidak lagi menghormatinya. Kedua, parental criticism (PC) merefleksikan persepsi 

seseorang bahwa orang tuanya terlalu kritis. Ketiga, parental expectations (PE), 

yaitu kecenderungan seseorang untuk percaya bahwa orang tuanya memiliki 

ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya. Keempat, personal standards (PS) ialah 

usaha seseorang untuk menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap dirinya 

dan merasa penting menggunakannya sebagai dasar evaluasi diri. Kelima, 

doubting of actions (D) yaitu keraguan individu akan kemampuannya dalam 

menyelesaikan tugas dan perasaan tidak puas akan hal yang dikerjakannya. 

Dimensi terakhir, organizations (O), merefleksikan penekanan individu pada 

pentingnya kerapihan atau keteraturan. 

Satu karakteristik utama dari seorang perfeksionis memang memiliki 

standar yang tinggi bagi dirinya sendiri, namun menciptakan dan berjuang untuk 

standar yang tinggi juga sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang salah 

(Frost dkk., 1990). Sebaliknya, standar tersebut mampu mencerminkan bahwa 

individu memiliki pandangan positif terhadap hidupnya dan membawanya 

menjadi lebih kompeten dan sukses (Frost dkk., 1990). Pada kasus inilah 

Hamacheck (dikutip Flett & Hewitt, 2002, hal. 11) mencetuskan suatu pandangan 
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bahwa terdapat dua jenis perfeksionisme, yaitu normal dan neurotik. Pengertian 

perfeksionisme normal (positif atau adaptif) mengarah pada usaha seseorang 

untuk menetapkan standar yang realistis dan mampu memberikan rasa 

kepuasan diri serta meningkatkan self-esteem. Berbeda dengan perfeksionisme 

positif, perfeksionisme neurotik (negatif atau maladaptif) ialah kecenderungan 

individu untuk memasang standar yang sangat tinggi, usahanya lebih dimotivasi 

oleh ketakutan akan membuat kesalahan, dan ia tidak pernah merasa cukup 

puas (Frost dkk., 1990). 

Bedasarkan klasifikasi perfeksionisme menurut Hamacheck di atas, 

perfeksionisme maladaptif merupakan jenis yang sering dikaitkan dengan stres 

pada mahasiswa dalam beberapa penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh 

Athulya dan Philip (2016) memberikan hasil bahwa perfeksionisme maladaptif 

memiliki peran sebagai prediktor dari stres. Penelitian Shafique (2017) juga 

mengindikasikan bahwa perfeksionis maladaptif memiliki korelasi yang signifikan 

dengan stres. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa perfeksionisme 

adaptif tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan stres pada mahasiswa, di 

sisi lain hasil beberapa penelitian justru menunjukkan hasil yang berlawanan.  

Ashby dan Gnilka (2017) serta Rice, Ray, Davis, Deblaere, dan Ashby 

(2015) dalam penelitiannya memberikan hasil yang serupa yaitu kedua jenis 

perfeksionisme sama-sama memiliki hubungan dengan stres individu. Perbedaan 

antara kedua jenis perfeksionisme hanya terletak pada tingkatan stres yang 

dialami individu. Perfeksionis maladaptif akan cenderung mengalami tingkat stres 

yang lebih tinggi atau berkisar dari sedang hingga tinggi, sedangkan perfeksionis 

adaptif mengalami tingkat stres yang lebih rendah atau memiliki interval sedang 

sampai rendah (Rice dkk., 2015; Ashby & Gnilka, 2017) 
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Keberagaman hasil-hasil penelitian di atas membuat peneliti tertarik untuk 

menyelidiki lebih lanjut hubungan antara perfeksionisme adaptif dan maladaptif 

dengan stres, terkhusus stres akademik. Penelitian-penelitian yang telah ada 

sebagian besar dilakukan di luar negeri dan masih sedikit dilakukan di Indonesia, 

sehingga belum ada banyak data yang mengungkap hubungan kedua variabel 

tersebut di Indonesia. Kemudian, selain stres akademik mahasiswa yang 

terbilang cukup tinggi saat ini (Winerman, 2017; Research.com, 2020), tingkat 

perfeksionisme juga turut meningkat di kalangan mahasiswa. Penelitian Curran 

dan Hill (2018) yang menyelidiki tentang tingkat perfeksionisme antar generasi 

dari tahun 1989 sampai 2016 membuktikan adanya kenaikan tingkat 

perfeksionisme secara signifikan di dalamnya. Curran dan Hill (2018) 

mengungkapkan bahwa peningkatan perfeksionisme ini tidak memberikan makna 

yang bagus, melainkan menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan 

mental epidemik di kalangan anak muda kini. Hal itulah yang menjadi alasan 

peneliti mengambil perfeksionisme sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. 

Hubungan antara perfeksionisme dengan stres akademik menjadi topik 

yang menarik, sekaligus mendesak untuk diteliti. Daily Life Stress (dikutip 

Hamblin, 2018) mengatakan bahwa penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan stres menjadi sesuatu yang sangat diperlukan demi meningkatkan 

kualitas hidup individu dan mengurangi resiko-resiko yang merugikan. Resiko-

resiko tersebut antara lain, yaitu: munculnya depresi, penggunaan zat sedatif, 

keterlambatan proses study, drop out, hingga perilaku nekat bunuh diri (Oktavia, 

Fitroh, Wulandari, & Feliana, 2019; Sholahuddin, 2020; Hendarto & Ambarwati, 

2020). Resiko yang sama juga terjadi pada individu dengan tingkat 

perfeksionisme yang tinggi. Karakter perfeksionisme ini dapat mengarahkan 
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individu pada pengalaman disfungsi klinis, seperti: perilaku bunuh diri, masalah 

relasi, burnout, dan stres terkait pekerjaan (Hewitt dkk., 2017). Mengingat 

berbagai berita menyatakan tingginya tingkat stres dan perfeksionisme di 

kalangan masyarakat, maka topik penelitian ini tentu menjadi sebuah urgensi 

untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya akibat-akibat buruk di atas. 

Selain sebagai upaya pencegahan, penelitian ini juga dapat memberikan 

wawasan baru dan penting tidak hanya pada kalangan pelajar, melainkan 

seluruh lapisan masyarakat. Hasil akhir dari penelitian dapat memberikan 

gambaran mengenai karakter masyarakat saat ini. Perfeksionisme dan stres 

akademik di kalangan mahasiswa merupakan beberapa produk dari lingkungan  

yang memiliki ciri selalu menekan dan berekspektasi tinggi pada individu 

(Nilsson, Butler, Shouse, & Joshi, 2008; Cook, 2012; Curran & Hill, 2018). 

Gambaran tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu sarana untuk 

menyadarkan masyarakat agar mengubah karakter yang kurang baik tersebut 

dan kembali melakukan upaya demi kesejahteraan para pelajar, terutama 

mahasiswa. 

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelum-

nya tentang hubungan antara perfeksionisme dengan stres akademik. Pertama, 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Pangalinan (2016), variabel bebas yang 

dipilih ialah perfeksionisme secara general tanpa ada klasifikasi lebih lanjut di 

dalamnya, sedangkan penelitian ini akan mengklasifikasikan perfeksionisme 

menjadi lebih spesifik, yaitu perfeksionisme adaptif dan maladaptif. Kedua, 

subyek yang menjadi fokus Pangalinan (2016) dalam penelitiannya ialah siswa 

akselerasi SMA, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada 

subyek kalangan mahasiswa. Tingkatan pendidikan yang berbeda memung-
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kinkan adanya variasi stres akademik serta perfeksionisme dalam diri subyek, 

sehingga akhirnya dapat memberikan hasil penelitian yang bervariasi pula.  

Perbedaan berikutnya ialah dalam hal tujuan penelitian. Penelitian 

Pangalinan (2016) bertujuan untuk meninjau korelasi antara perfeksionisme 

dengan stres akademik pada siswa kelas akselerasi SMA Katolik Rajawali 

Makassar, namun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara 

perfeksionisme adaptif dan maladaptif dengan stres akademik di kalangan 

mahasiswa. Keempat, terdapat perbedaan skala yang digunakan, baik untuk 

mengukur variabel bebas maupun tergantung. Pangalinan (2016) menggunakan 

skala Perfectionism Inventory (PI) milik Hill, Huelsman, Furr, Kibler, Vincente, 

dan Kennedy (2004) dan Student Rating of Environmental Stressors Scale 

(StRESS) milik Suldo dan Huebner, sedangkan penelitian ini menggunakan Frost 

– Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) milik Frost dkk. (1990) serta 

Student – Life Stress Inventory milik Gadzella (1994). 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa 

stres akademik banyak dialami oleh mahasiswa dan salah satu faktor yang 

mempengaruhinya ialah karakter perfeksionisme. Adanya kesenjangan hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya serta urgensi dari topik membuat peneliti 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada hubungan antara 

perfeksionisme maladaptif dan adaptif dengan stres akademik di kalangan 

mahasiswa. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara perfeksionisme adaptif dan maladaptif dengan stres akademik 

di kalangan mahasiswa.  

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1) Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu psikologi, terkhusus pada psikologi klinis yang 

berkaitan dengan trait kepribadian individu dan psikologi pendidikan 

terkait masalah stres akademik. 

b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi tambahan bagi 

peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai hal yang sama.  

2) Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

pengetahuan tambahan bagi masyarakat luas, terutama mahasiswa, orang tua, 

dosen, dan psikolog klinis mengenai hubungan antara perfeksionisme adaptif 

dan maladaptif dengan stres akademik.   
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