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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa sebagai tunas harapan bangsa diharapkan dapat 

mempertahankan eksistensi bangsa di era yang akan datang. Mahasiswa 

sudah seharusnya menjadi fokus utama guna mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas agar mereka dapat bersaing dalam era 

sekarang ini dan era yang akan datang. 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. 

Belajar di perguruan tinggi adalah jauh berbeda dengan belajar di 

sekolah lanjutan tingkat atas, baik 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. Cara 

belajar yang baik tersebut dapat memungkinkan efisiensi dan efektivitas 

waktu dan tenaga dalam belajar (Salam, 2004, h.v). 

Pendapat Salam (2004, h.v) di atas menunjukkan bahwa 

mahasiswa diharapkan dapat beradaptasi dengan situasi belajar seperti 

teknik dan metode belajar yang baik sehingga dapat berhasil dalam 

menempuh studi. Mahasiswa perlu beradaptasi karena mengalami 

perubahan dalam sistem pendidikan di bangku sekolah menengah atas 
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dengan sistem pendidikan di bangku kuliah. Kegagalan dalam 

beradaptasi terhadap perubahan tersebut dapat mengakibatkan stres pada 

mahasiswa. 

Hal yang sama diungkapkan oleh Siswanto (2007, h.42), menjadi 

mahasiswa bukanlah merupakan hal yang mudah bagi sebagian remaja 

yang telah lulus dari SMU dan melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi. Menyandang status mahasiswa mengharuskan remaja yang 

bersangkutan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian diri dengan 

situasi dan tuntutan yang baru. Kekurangmampuan dalam melakukan 

penyesuaian diri dengan situasi dan tuntutan yang ada dapat 

menimbulkan tekanan-tekanan bagi remaja yang bersangkutan. Hal ini 

bila dibiarkan tanpa penyelesaian akan memengaruhi kesehatan mental 

yang bersangkutan. 

Pendapat Siswanto (2007, h.42) di atas juga menunjukkan bahwa 

mahasiswa telah mengalami berbagai perubahan hidup terutama pada 

sistem belajarnya. Perubahan tersebut mengakibatkan mahasiswa 

mengalami tekanan. Mahasiswa yang bersangkutan diharapkan dapat 

melakukan penyesuaian diri terhadap tuntutan seperti di atas agar dapat 

mengelola tekanan yang ada. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Brouwer 

(dalam Siswanto, 2007, h.43) yang mencatat beberapa masalah yang 

harus diperhatikan oleh mahasiswa dalam kaitannya dengan 

penyesuaian diri dengan situasi dan status baru yang dihadapi. 

Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri dari beberapa masalah 

tersebut dapat menimbulkan tekanan mental bagi mahasiswa yang 
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bersangkutan. 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. 

Berkaitan dengan berbagai stresor mahasiswa di atas, maka pada 

penelitian ini akan membatasi diri pada stresor beban tugas sehingga 

stres mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah stres 

mahasiswa yang berkaitan dengan tugas akademiknya. 

Stres juga dialami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Melalui pengamatan dan 

perbincangan sehari-hari pada bulan Oktober-November 2010 terhadap 

lima mahasiswa, dijumpai bahwa mahasiswa mengalami stres yang 

berhubungan dengan tugasnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

mahasiswa yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Mahasiswa 

yang mengalami kesulitan tersebut sedang menempuh kuliah pada 

semester yang cukup padat dengan berbagai tugas mata kuliah. 

Berbagai tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan membuat 

mahasiswa merasa terbebani dan mengalami tekanan tersendiri terhadap 

tugas tersebut. Tekanan yang dialami mahasiswa diakibatkan dari 

tingkat kesulitan tugas, deadline atau batas waktu yang diberikan, dan 

berbagai tugas dari mata kuliah yang berbeda-beda dalam waktu yang 

hampir bersamaan. 

Hal tersebut mengakibatkan mahasiswa mengalami berbagai 

masalah seperti menjadi kesulitan untuk memusatkan perhatian ketika 

mengerjakan tugas. Akibatnya mahasiswa mengerjakan tugas dengan 
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kondisi tergesa-gesa dan tidak jarang mahasiswa melakukan kekeliruan 

dalam pengerjaannya. Selain mahasiswa tersebut di atas, terdapat pula 

mahasiswa yang mengalami kesulitan tidur dan kehilangan selera 

makan. Mahasiswa yang lainnya lagi mengalami gangguan pencernaan 

dan penyakit lambung yang dideritanya menjadi kambuh. 

Mahasiswa juga mengalami kegelisahan 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 

lebih lama. 

Siswanto (2007, h.42) mengemukakan bahwa fenomena 

kekurangmampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan situasi 

dan tuntutannya sebagai mahasiswa setidaknya dapat dideteksi lewat 

jumlah mahasiswa yang datang ke poliklinik Unika Soegijapranta 

Semarang. Menurut catatan dokter yang bertugas di sana, jumlah 

mahasiswa yang datang ke poliklinik mengalami peningkatan yang 

drastis pada bulan-bulan yang sibuk mengumpulkan tugas dan 

menjelang ujian tengah semester maupun ujian akhir. Sebagian besar 

dari mereka mengeluhkan gangguan perut, pusing, influensa, atau tidak 

bisa tidur. Gangguan-gangguan tersebut cukup dikenal berkaitan erat 

dengan faktor psikis sebagai penyebabnya. Menurut dokter yang 

bertugas, sebagian besar yang datang ke poliklinik adalah mahasiswa 
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tahun kedua dan ketiga, dan mereka seolah menjadi langganan tetap 

sehingga dapat dikenali oleh tenaga medis yang ada di sana. 

Permasalahan yang muncul pada beberapa gejala seperti di atas 

menggambarkan bahwa mahasiswa telah mengalami stres. Taylor dkk 

(2009, h.547) mengatakan bahwa beberapa jenis peristiwa lebih 

cenderung menimbulkan stres. Setiap kejadian yang mengharuskan 

seseorang menyesuaikan diri, membuat perubahan atau mengeluarkan 

sumber daya, berpotensi menimbulkan stres. Goliszek (2005, h.12) 

mengatakan bahwa seseorang yang mengalami stres akan mengalami 

gejala-gejala seperti gejala fisik, emosi, dan gejala perilaku. 

Seseorang dapat kehilangan motivasi dalam melakukan 

aktivitasnya sehari-hari karena banyaknya stressor yang diterima. 

Kondisi ini rentan untuk membuat mahasiswa melakukan prokrastinasi 

akademik dalam menyelesaikan tugas hingga menunda belajar untuk 

ujian (Rizvi dalam Rumiani, 2006, h.38). Akibat buruk yang lain dari 

stres adalah meningkatnya kelelahan hingga mengakibatkan 

ketidakmampuan, kondisi lelah mengakibatkan turunnya produktivitas 

dalam belajar maupun aktivitas pribadi (Friedberg dalam Rumiani, 

2006, h.38).  

Berkaitan dengan stres, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi stres yang dialami mahasiswa. Salah satunya adalah 

kondisi yang meliputi beban tugas yang berlebihan atau beban tugas 

yang kurang (Cooper dalam Diahsari, 2001, h.365). Pada mahasiswa 

yang mengalami stres seperti yang diterangkan di atas, mahasiswa 

mengalami stres karena banyaknya tugas yang menuntut 
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penyelesaiannya secara bersamaan, sehingga faktor yang akan diteliti 

ada penelitian ini adalah beban tugas yang diterima mahasiswa. 

Selanjutnya bagaimana beban tugas tersebut ditanggapi oleh mahasiswa 

sebagai sesuatu yang positif atau negatif bagi dirinya, tergantung dari 

pada sikapnya terhadap beban tugas tersebut. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Robbins (2006, h.798) yang 

menyatakan bahwa potensi stres tidak terletak pada kondisi objektifnya, 

melainkan terletak pada penafsiran dan tanggapan individu terhadap 

kondisi-kondisi itu. Siswanto (2007, h.52) mengatakan hal yang sama, 

yaitu tanggapan individu turut memengaruhi apakah suatu sumber stres 

atau stresor itu menjadi stres atau tidak. Stresor yang sama bisa 

berakibat berbeda pada individu yang berbeda karena adanya perbedaan 

tanggapan antar individu. 

Respon mahasiswa tersebut terhadap beban tugasnya, merupakan 

gambaran dari sikap yang dimiliki. Sikap menurut Walgito (2003, 

h.110) merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai 

objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan 

tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat 

respons atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. 

Berdasarkan pada pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sikap 

tidak bisa berdiri sendiri melainkan terdapat objek yang akan disikapi. 

Dalam penelitian ini objeknya adalah beban atau tuntutan tugas 

akademik. Salim dan Yenny (dalam Subagya, 2010, h.15) mengatakan 

bahwa tugas akademik adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau suatu 

beban yang diserahkan kepada orang lain untuk diselesaikan, yang 
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berhubungan dengan akademik atau berhubungan dengan dunia 

pendidikan dan bersifat akademis. 

Mengacu pada beberapa pendapat di atas maka dapat 

diasumsikan bahwa mahasiswa yang meyakini serta merasa bahwa tugas 

yang diberikan adalah sebagai tantangan yang harus dipecahkan 

meskipun tugas tersebut terlalu berlebihan maka mahasiswa tersebut 

dapat tetap merasa senang terhadap pekerjaannya. Sebaliknya jika tugas 

yang berlebihan tersebut diyakini dan dirasakan sebagai sebuah beban 

maka lambat laun mahasiswa akan mengalami kelelahan baik kelelahan 

fisik maupun mental sehingga dapat menimbulkan stres pada mahasiswa 

tersebut. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas muncul pertanyaan pada 

peneliti, apakah ada hubungan empirik antara sikap terhadap beban 

tugas dengan stres akademik mahasiswa? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara sikap terhadap beban tugas dengan stres akademik mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada 

khasanah psikologi pendidikan yang berkaitan dengan stres 

akademik mahasiswa dan sikap terhadap beban tugas. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

mahasiswa mengenai stres pada saat menyelesaikan atau 

menghadapi tugas. 
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