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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai tunas harapan bangsa, mahasiswa diharapkan dapat 

mempertahankan eksistensi bangsa di era yang akan datang. Mahasiswa 

sudah seharusnya menjadi fokus utama guna mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas agar dapat bersaing dalam era sekarang ini dan 

era yang akan datang. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan 

teknologi dan mengglobalnya arus informasi pada masa sekarang, semakin 

ketat pula persaingan yang terjadi. Persaingan ini tentunya menuntut 

persyaratan yang semakin ketat pula pada setiap mahasiswa untuk dapat 

terlibat di dalamnya. 

Mahasiswa dikatakan oleh Susetyo (2006, h.3) sebagai salah satu 

komponen generasi muda yang sedang kuat-kuatnya mengembangkan diri 

dengan belajar di Perguruan Tinggi, berkembang dalam budaya akademis 

yang kritis, asertif, terbuka, dan berorientasi pada prestasi. Hernawati 

(2006, h.77) mengatakan bahwa mahasiswa merupakan individu yang 

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yang diasumsikan berminat untuk 

mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan secara khusus. Mahasiswa 

pada umumnya berusia sekitar 18 – 25 tahun. 

Salam (2004, h.v) mengatakan bahwa belajar di Perguruan Tinggi 

adalah jauh berbeda dengan belajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, baik 
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waktu, teknik, maupun tujuannya. Oleh karena itu mahasiswa yang baru 

menginjak dunia Perguruan Tinggi perlu mengadakan adaptasi yang baik 

dengan situasi belajar, terutama untuk mengetahui teknik dan metode 

belajar yang baik. Dengan mengetahui cara belajar yang baik tersebut dapat 

memungkinkan efisiensi dan efektivitas waktu dan tenaga dalam belajar. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa mahasiswa dituntut untuk 

beradaptasi dengan situasi belajar seperti teknik dan metode belajar yang 

baik sehingga dirinya dapat berhasil dalam menempuh studi. Dengan kata 

lain berhasil dan tidaknya mahasiswa dalam tugas akademiknya tergantung 

dari kemampuan beradaptasi dengan situasi belajarnya. Mahasiswa perlu 

beradaptasi karena mengalami perubahan dalam sistem pendidikan di 

bangku sekolah menengah atas dengan sistem pendidikan di bangku kuliah. 

Adanya perubahan tersebut dan kegagalan dalam beradaptasi dapat 

mengakibatkan stres pada mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Hardjana (1994, h.20) yang mengatakan bahwa 

perubahan hidup yang terlalu cepat atau lambat seperti mulai memasuki 

lingkungan baru dapat mengakibatkan stres pada seseorang. Moore (dalam 

Rumiani, 2006, h.40) menyatakan bahwa stres mahasiswa berbeda dalam 

hal stresor. Stresor mahasiswa dapat berupa keuangan, beban tugas, ujian 

dan masalah interaksi dengan temannya. 

Melalui pengamatan dan obrolan sehari-hari peneliti terhadap 

beberapa mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang, 

yang dilakukan pada bulan April-Mei 2010, juga diketahui bahwa 
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mahasiswa tersebut mengalami stres akademik. Gejala stres tersebut adalah 

ketika mendapatkan tugas dari dosen, mahasiswa merasa terbebani karena 

menganggap tugas tersebut terlalu sulit bagi dirinya. Selain merasa terlalu 

sulit, mahasiswa juga terbebani dengan banyaknya tugas karena hampir 

semua mata kuliah yang ditempuh juga mengeluarkan tugas dan terdapat 

deadline waktu dalam penyelesaiannya. Adanya hal tersebut 

mengakibatkan mahasiswa merasa tertekan dengan tugas-tugasnya karena 

menganggap bahwa tugas yang diberikan oleh para dosen tidak sesuai 

dengan kemampuannya. 

Gejala stres lainnya adalah mahasiswa menjadi gelisah atau 

memiliki ketakutan kalau dirinya tidak berhasil dalam menyelesaikan 

tugasnya dengan baik dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang jelek. 

Ketakutan tersebut menjadi bertambah ketika dirinya memikirkan 

kegagalan dalam mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai yang jelek akan 

membawa konsekuensi yang lebih jauh lagi, yaitu harus mengulang mata 

kuliah tersebut dengan konsekuensi mengeluarkan biaya tambahan serta 

masa studinya menjadi mulur. 

Terdapat mahasiswa yang bahkan mengalami perasaan sedih akibat 

dari perasaan tertekan tersebut sehingga dalam mengerjakan tugasnya 

menjadi gugup atau tergesa-gesa dan dirinya susah untuk berkonsentrasi 

serta pikirannya menjadi kacau. Terdapat pula mahasiswa yang menjadi 

murung dan kehilangan selera humor, menjadi susah tidur serta mengalami 

sakit kepala karena urat leher menjadi mengencang. 
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Perasaan tertekan yang muncul pada beberapa gejala seperti di atas 

menggambarkan bahwa mahasiswa telah mengalami stres. Sutherland dan 

Cooper (dalam Smet, 1994, h.112) mengatakan bahwa stres didefinisikan 

sebagai kelebihan atau ketidakseimbangan antara tuntutan yang dirasakan 

dengan kemampuan yang dirasakan dalam memenuhi tuntutan. Hardjana 

(1994, h.24) berpendapat bahwa individu yang mengalami stres akan 

menunjukkan gejala-gejala seperti gelisah atau cemas, sedih atau depresi, 

merana jiwa dan hati, suasana hati berubah dengan cepat, mudah marah, 

gugup, merasa harga dirinya menurun atau merasa tidak aman, terlalu peka 

atau mudah tersinggung, (gejala emosional), susah berkonsentrasi, sulit 

membuat keputusan, pikiran kacau, daya ingat menurun, melamun secara 

berlebihan, kehilangan rasa humor, produktivitas atau prestasi menurun 

(gejala intelektual), sakit kepala, tidur tidak teratur, susah tidur, bangun 

terlalu awal, sakit punggung, radang usus besar, susah buang air besar, 

gatal-gatal pada kulit, tegang pada urat leher dan bahu, tekanan darah 

tinggi, serangan jantung, keringat berlebihan, selera makan berubah-ubah, 

lelah atau kehilangan energi (gejala fisik), kehilangan kepercayaan pada 

orang lain, mudah mempersalahkan orang lain atau menyerang orang lain 

dengan kata-kata, mengambil sikap membentengi diri atau 

mempertahankan diri dan kecenderungan mendiamkan orang lain (gejala 

interpersonal). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi stres yang dialami 

mahasiswa. Salah satunya adalah self-efficacy. Menurut Bandura (dalam 
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Warsito, 2004, h.95) self-efficacy adalah suatu keyakinan individu bahwa 

dirinya mampu untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu dan 

berhasil. Hal ini akan mengakibatkan bagaimana individu merasa berpikir 

dan bertingkahlaku (keputusan yang diplih, usaha-usaha, dan keteguhannya 

pada saat menghadapi hambatan). 

Bandura (dalam Assaat, 2007, h.33) menyatakan bahwa self-efficacy 

mempengaruhi sebesar apa usaha yang akan dilakukan seseorang, dan 

berapa lama seseorang akan bertahan saat menghadapi rintangan atau 

pengalaman yang negatif. Semakin kuat self-efficacy individu semakin kuat 

dan tahan lama pula usaha yang akan dilaksanakannya. Ketika menemui 

kesulitan, individu yang meragukan kekuatannya akan mengurangi usaha 

dan menyerah, sementara individu yang memiliki self-efficacy yang kuat 

akan memunculkan usaha yang lebih besar untuk menguasai tantangan. 

Gage dan Berliner (dalam Assaat, 2007, h.34) menyatakan bahwa 

self-efficacy memiliki hubungan dengan stres, dimana individu dengan self-

efficacy yang tinggi cenderung tidak mengalami stres, sementara individu 

yang memiliki self-efficacy rendah akan cenderung mengalami stres, 

terutama jika berhadapan dengan tuntutan lingkungan. 

Melalui wawancara dalam waktu yang cukup singkat pada 

mahasiswa yang mengalami stres akademik, yang dilakukan pada bulan 

Mei 2010 di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranta 

Semarang, diduga mahasiswa tersebut juga kurang memiliki keyakinan 

bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 
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Mahasiswa tersebut mudah menyerah karena telah meragukan 

kemampuannya untuk menyelesaikan tugasnya. Akibatnya mahasiswa 

tidak dapat mempertahankan usahanya untuk menyelesaikan tugas 

melainkan meninggalkan tugasnya. Adanya ketidakmampuan untuk 

mempertahankan usahanya dalam menyelesaikan tugas, membuat 

mahasiswa mengalami tekanan terhadap tugas yang dihadapainya. Dugaan 

tersebut tidak terlalu diyakini oleh peneliti karena hanya melalui 

wawancara yang kurang mendalam, sehingga menimbulkan pertanyaan 

pada peneliti, apakah ada hubungan antara self-efficacy dengan stres 

akademik pada mahasiswa, sehingga penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan antara Self-efficacy dengan Stres Akademik pada 

Mahasiswa”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara self-efficacy dengan stres akademik. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada 

khasanah Psikologi Pendidikan yang berkaitan dengan stres akademik 

dalam hubungannya dengan self-efficacy. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

mahasiswa mengenai stres akademik dalam kaitannya dengan self-

efficacy, guna menanggulangi permasalahan stres akademik mahasiswa. 
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