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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Asrama atau biasa juga disebut dengan boarding schools menyediakan 

sebuah lembaga semi-permanen untuk pendidikan dan akomodasi tempat tinggal 

untuk siswa (Chang, dalam Pfeiffer, Pinquart, & Krick, 2016). Sekolah berasrama 

merupakan model sekolah dengan tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sekolah reguler (Vembriarto dalam Setiawan, 2013). Menurut Setiawan (2013) 

sistem pendidikan dengan pola boarding school memiliki kewajiban untuk peserta 

didiknya harus menikuti kegiatan pendidikan reguler kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan-kegiatan pendidikan nilai-nilai contohnya ialah kegiatan pengkajian Al-

Qur’an di pesantren, pengkajian Alkitab di gereja, kegiatan ekstrakulikuler, 

kegiatan pembinaaan displin dan lain sebagainya. Setiap boarding schools memiliki 

standar yang ketat dalam pendidikan dan disiplin yang dirangkum secara garis besar 

memiliki standar yang sama yaitu dalam bidang penjadwalan, displin dalam tugas, 

aturan untuk perilaku yang tetap dan sanksi bagi yang berkelakuan buruk 

(Setiawan, 2013). Tuntutan-tuntutan tersebut dapat memberikan dampak yang 

positif maupun negatif bagi peserta didik. Dampak positif dari sekolah berasrama 

ialah membangun pendidikan keagamaan baik secara teoritis maupun 

implementasinya dalam belajar, berinteraksi dengan teman sebaya dengan berbagai 

latar belakang dan jaminan keamanan dengan tata tertib serta sanksi yang berlaku 

dalam sekolah berasrama (Maknun, dalam Setiawan, 2013). 

Selain dampak positif yang diberikan oleh boarding schools terdapat juga 

beberapa kendala yang dialami oleh penghuni asrama seperti hasil penelitian Utari, 
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Sutapa dan Rahmawati (2014) permasalahan interaksi antar penghuni asrama ialah 

adanya keberagaman latar belakang individu seperti budaya, bahasa, agama. 

Perilaku yang muncul biasanya sesama penghuni asrama enggan bergaul atau 

masalah bahasa yang menjadi persoalan dalam interaksi antar penghuni yang dapat 

menyebabkan konflik. Bornfenbrenner (dalam Martin, Papworth, Ginns & Liem, 

2014) mengatakan bahwa asrama memiliki pengaruh terhadap akademis dan 

nonakademis siswa yang berbeda dibandingkan dengan sekolah reguler. Sedangkan 

Tabts (dalam Martin, dkk, 2014) menyatakan dalam bidang akademik 91% siswa 

boarding schools melaporkan bahwa bidang akademis merupakan tantangan bagi 

mereka. Boarding schools juga merupakan salah satu fasilitas yang disediakan 

institusi pendidikan untuk peserta didiknya baik pada jenjang sekolah menengah 

pertama, sekolah menengah atas ataupun perguruan tinggi. Pada penelitian ini 

secara khusus ditujukan untuk asrama pada perguruan tinggi sehingga fasilitas yang 

disediakan ialah bagi mahasiswa.   

Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi 

(Undang-Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012). Sebagai seorang 

mahasiswa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk dapat memainkan peran 

sosialnya dan menyelesaikan tuntutan akademik yang diberikan. Salah satu tuntutan 

akademik mahasiswa adalah skripsi yang ditujukan untuk mahasiswa tingkat akhir. 

Bagi mahasiswa, menuliskan skripsi merupakan hal yang tidak mudah untuk 

dikerjakan hal ini dibuktikan bahwa 50 persen lulusan SMA tidak siap untuk 

menulis pada tingkat perguruan tinggi (Achieve & Inc, dalam Santrock, 2011). 

Kemudian menulis juga membutuhkan penetapan tujuan yang ingin dicapai 

sehingga hal ini membantu untuk memahami integrasi subjek, pengetahuan tentang 
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sistem bahasa dan masalah menulis sendiri (Santrock, 2011). Mahasiswa yang 

sedang menulis skripsi juga seringkali dalam mengerjakannya mengalami berbagai 

kesulitan mulai dari pencarian judul, masalah, jurnal referensi, buku-buku 

pendukung, pengolahan data, dan lain-lainnya. Slamet (dalam Putri dan Savira, 

2013) mengatakan bahwa secara umum mahasiswa memiliki kesulitan dalam tulis 

menulis, kemampuan akademik, kurang tertarik dengan penelitian, kegagalan 

mencari judul skripsi, kesulitan mencari sumber literatur atau bahan bacaan serta 

kesulitan dalam bertemu dengan dosen pembimbing.    

Sebagian mahasiswa mengalami kecemasan dan stres dalam menyelesaikan 

tugas akhir tersebut, sehingga mahasiswa memiliki pandangan bahwa skripsi 

merupakan hal yang menakutkan dan sulit untuk dikerjakan. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Putri & Savira (2013) juga mengatakan bahwa terdapat pengalaman 

negatif yang dirasakan oleh mahasiswa dalam mengerjakan skipsi yaitu merasa 

bahwa skripsi adalah hal yang sulit, merepotkan, menakutkan dan menganggap 

skripsi sebagai sebuah hambatan, pengorbanan, tekanan dari keluarga maupun 

lingkungan. Berdasarkan hal tersebut juga terdapat beberapa kasus yang terjadi 

yaitu terdapat mahasiswa yang mengalami stres akibat skripsi bahkan memilih jalan 

untuk bunuh diri karena ketidaksanggupan mahasiswa menghadapi skripsi yang 

sedang dijalaninya. Salah satu kasus yang dipublikasikan menurut Caroline 

(kompas online, 14 April, 2014) terdapat mahasiswa tingkat akhir yang sedang 

menjalani pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Kendal, Jawa 

Tengah yang nekat mengakhiri hidupnya karena stres lantaran skripsinya tidak 

kunjung selesai. Selain itu juga pada tahun 2016 terdapat kasus bunuh diri akibat 

proposal skripsi yang ditolak (Surya, Liputan6 online, 26 Juli, 2016). Hal ini 
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memberikan gambaran mengenai dampak dari persepsi terhadap skripsi yang 

dialami oleh beberapa mahasiswa.   

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa tuntutan yang dialami 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi terkesan berat dan membuat individu 

dalam kondisi stres oleh sebab itu sebagai makhluk sosial, individu juga selalu 

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya seperti halnya dukungan dari orang 

lain yang dapat membuatnya merasa nyaman dalam kondisi tertentu. Menurut 

Uchino (dalam Sarafino & Smith, 2011) dukungan sosial merupakan kepedulian, 

kenyamanan, harga diri atau bantuan yang disediakan dari orang lain atau kelompok 

yang dapat membuat individu merasa dicintai, dihargai dan menjadi bagian tertentu 

dari sebuah jaringan sosial. Lebih lanjut lagi ia menyatakan bahwa sumber 

dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, komunitas, teman, pasangan dan 

dokter.  

Namun kenyataannya dukungan sosial dari orang tua yang diterima oleh 

mahasiswa yang tinggal di asrama kurang didapatkan karena keadaan demografis 

yang jauh dari orang tua. Hal tersebut sama seperti yang dipaparkan dalam hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pfeiffer, Pinquart, & Krick (2016) yang menjelaskan 

bahwa individu yang tinggal di asrama kurang mendapat dukungan sosial dari orang 

tua dibandingkan dengan yang tidak tinggal di asrama. Pada dasarnya physical 

presence atau kehadiran fisik merupakan bagian yang penting dalam aspek 

dukungan sosial yang berfungsi sebagai buffering tingkat stres (Sarafino & Smith, 

2011) yang dapat mempengaruhi dukungan sosial, sehingga kehadiran orang tua 

menjadi penghalang untuk mahasiswa yang tinggal di asrama dalam mendapatkan 

dukungan sosial.  
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Kemudian Purnamaningsih (dalam Widanarti & Indati, 2002) menyatakan 

bahwa hubungan yang hangat dan komunikasi antara orang tua dengan anak akan 

membantu memecahkan masalah yang dihadapai oleh anak. Selain itu, Kuntjoro 

(dalam Al-Ajami & Soeharto, 2014) menyatakan bahwa orang tua yang selalu 

memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan oleh anak akan 

meningkatkan keyakinan dan rasa percaya diri anak dalam aktivitas belajarnya. 

Dukungan yang diberikan oleh seseorang yang masih muda cenderung tidak dapat 

mengenali kebutuhan orang lain dan memiliki sifat egosentris yang lebih tinggi 

dibandingkan orang yang lebih tua (Friedman, dalam Iswanto, 2014). Kemudian 

Larson dkk (dalam Astuti dan Hartati, 2013) menjelaskan bahwa biasanya individu 

cenderung menginginkan dukungan sosial yang diberikan oleh anggota keluarga 

yang sewaktu-waktu dibutuhkan bukan dari orang lain. Hal ini membuktikan bahwa 

orang tua memiliki peranan yang penting bagi anak.  

Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maslihah (2011) 

menjelaskan bahwa dukungan sosial berupa penghargaan (resurance of worth) dari 

orang tua menunjukkan dukungan yang terbesar atau dukungan sosial yang meliputi 

emotional support memiliki makna yang besar bagi siswa dikarenakan pemenuhan 

kebutuhan perhatian dan afeksi dari orang tua dapat memunculkan energi positif. 

Namun meskipun demikian, dukungan sosial berupa instrumental support memiliki 

korelasi yang lebih kuat dengan prestasi akademik dibandingkan dengan emotional 

support. Hal dapat terjadi dikarenakan masa perkembangan siswa pada fase transisi 

yaitu antara melepaskan usia kanak-kanak dan memasuki pada fase remaja, 

sehingga siswa masih menuntut perhatian dan kasih sayang dari lingkungan yang 

berupa insiatif untuk menunjukkan eksistensi diri dengan tuntutan pengakuan akan 
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kehadiran dirinya dibutuhkan lingkungannya belum mucul dengan optimal. Pada 

penelitian tersebut menjabarkan juga bahwa dukungan sosial dari orang tua pada 

saat siswa menghadapi kesulitan dalam sekolah memiliki hubungan dengan 

dukungan dalam bentuk bantuan, nasihat ataupun bimbingan secara langsung.   

Selain dukungan sosial yang merupakan faktor eksternal individu, terdapat 

juga faktor internal yang mempengaruhi individu dalam bertindak yang salah 

satunya ialah self-efficacy. Menurut Bandura (1997), self-efficacy adalah keyakinan 

seseorang akan kemampuan untuk mengatur dan melakukan tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Bandura (Feist & Feist, 2006) 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi self-efficacy yaitu mastery experience 

yaitu individu yang berhasil pada performa sebelumnya cenderung akan memiliki 

self-efficacy yang tinggi dibandingkan dengan individu yang gagal dalam performa 

sebelumnya. Kemudian social modeling yaitu pengalaman yang diperoleh individu 

dalam mengamati orang lain, self-efficacy individu akan meningkat ketika melihat 

orang lain dengan kemampuan yang setara dengan dirinya berhasil melakukan 

tugas yang sama dan begitu juga sebaliknya. Faktor lainnya ialah social persuasion 

yaitu sugesti yang diberikan oleh orang yang terpercaya atau memiliki peran yang 

signifikan dalam diri individu. Terakhir, physical and emotional state yaitu keadaan 

emosional dan fisiologis individu yang kuat cenderung melemahkan performa yang 

dimiliki individu.  

Pada mahasiswa asrama self-efficacy dibutuhkan untuk menyelesaikan 

skripsinya dikarenakan individu harus yakin bahwa dirinya mampu untuk 

menyelesaikan tugasnya tersebut. Pada kenyataannya terdapat mahasiswa yang 

menganggap bahwa skripsi sebagai tugas yang sulit dan ada yang menganggap 
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sebagai tugas yang mudah untuk dilalui demi mencapai gelar sarjananya. Peneliti 

juga melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi, hal ini bertujuan untuk melihat gambaran pada mahasiswa dengan 

keyakinan akan dirinya mampu menyusun skripsi atau menyelesaikannya. 

Wawancara singkat ini dilakukan berkisar pada tanggal 29 Januari hingga 4 Febuari 

2017. Berikut ini adalah hasil penggalan percakapan yang diperoleh:   

Mahasiswa A merasa bahwa skripsi merupakan hal yang sangat berat untuk 

dapat diselesaikan sehingga ia harus tetap berjuang untuk dapat menyelesaikannya. 

Sesuai dengan pendapat di atas, mahasiswa B juga mengatakan bahwa skripsi 

merupakan hal yang sangat sulit dan harus diperjuangkan meskipun terus menerus 

membayangi pikirannya. Sedangkan mahasiswa C merasa bahwa skripsi 

merupakan hal yang biasa seperti pada umumnya menuliskan makalah namun yang 

membedakannya adalah tingkat kesulitan dan membosankan.   

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat meskipun tugas 

menyelesaikan skripsi merupakan hal yang sulit ataupun mudah bagi mahasiswa 

namun mereka yakin dapat menyelesaikannya dan melewatinya. Namun pada 

kenyataannya tidak semua mahasiswa dapat menyelesaikan skripsinya sesuai waktu 

yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan adanya ketidaklulusan dalam sidang 

skripsi sehingga mahasiswa harus mengulang ataupun mahasiswa yang memilih 

untuk memperpanjang waktu perkuliahannya. 

Salah satu universitas yang menyediakan fasilitas asrama adalah Universitas 

Pelita Harapan (UPH). UPH menyediakan asrama bagi mahasiswa tahun pertama 

dan juga mahasiswa beasiswa. Salah satu fakultas yang memberikan beasiswa dan 

asrama bagi mahasiswanya adalah Faculty of Nursing. Berdasarkan hasil 
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wawancara (Komunikasi personal, 2017), mahasiswa Faculty of Nursing 

merupakan mahasiswa fakultas ilmu keperawatan di Universitas Pelita Harapan 

dengan program beasiswa 100% yang mencakup biaya pendidikan, makan, serta 

tempat tinggal yang berbasis asrama. Mahasiswa Faculty of Nursing juga 

merupakan mahasiswa yang harus menjalani perkuliahan, Student on Work, praktek 

klinik dan masa profesi. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara (Komunikasi personal, 2017), pada 

kehidupan berasrama mahasiswa juga dituntut untuk mengikuti aturan-aturan yang 

berlaku serta mandatory yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa. Kegiatan 

wajib yang diselengarakan oleh asrama ialah mahasiswa harus mengikuti ibadah 

diantaranya ialah sunday chapel, tuesday chapel, friday night, student devotion, 

floormeeting dan ibadah kamar. Mahasiswa Faculty of Nursing juga hanya 

memiliki kesempatan pulang disetiap libur semester dan memiliki kesempatan 

menginap diluar asrama satu kali (dua hari tiga malam) dalam tiap semester. 

Selain itu, mahasiswa Faculty of Nursing juga memiliki tuntutan sebagai 

mahasiswa beasiswa akan peraturan-peraturan dalam fakultas dan kewajiban untuk 

dapat menyelesaikan Student on Work 1500 jam dan minimum IPK 2.75 selama 

perkuliahan serta akan dikenakan sanksi apabila terdapat absensi pada seluruh 

kegiatan perkuliahan maupun kegiatan asrama. Salah satu tugas dan tanggungjawab 

mahasiswa Faculty of Nursing ialah menyelesaikan praktek klinik dan juga 

mengikuti perkuliahan secara online serta mengerjakan skripsi. Menurut Corkhill 

(dalam Syahreni dan Waluyanti, 2007), tujuan dari praktek klinik ialah proses 

mengintegrasikan antara teori dengan praktik yang dilakukan di sebuah rumah 

sakit.  
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Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa Faculty 

of Nursing, mereka mengeluhkan akan kesulitan untuk mengatur waktu dengan baik 

dalam menyusun skripsi dan merasa kelelahan secara fisik, dikarenakan harus 

mengerjakan skripsi namun juga harus mengikuti praktek klinik dengan jadwal 

yang berbeda-beda dan diwajibkan juga untuk mengikuti perkuliahan online yang 

disediakan fakultas (Komunikasi personal, 2017). Hal tersebut membuat mereka 

merasa merupakan sebuah kendala tersendiri dalam menyusun skripsi. Oleh sebab 

itu, dengan berbagai tuntutan yang memiliki ciri khas tersendiri peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Faculty of Nursing.  

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Widanarti dan Indati (2002) 

yang menunjukkan bahwa dukungan sosial keluarga memiliki hubungan dengan 

self-efficacy pada remaja di SMU negeri 9 Yogyakarta. Namun belum pernah ada 

penelitian pada subjek mahasiswa asrama, padahal di Indonesia terdapat beberapa 

tempat sekolah berasrama (boarding schools) yang disediakan institusi pendidikan 

bagi peserta didiknya. Dengan demikian berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, 

maka peneliti ingin meneliti hubungan dukungan sosial orang tua dengan self-

efficacy pada mahasiswa asrama Faculty of Nursing yang sedang menyusun skripsi. 

Peneliti ingin melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 

sosial orang tua dengan self-efficacy pada mahasiswa asrama Faculty of Nursing di 

Universitas Pelita Harapan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara dukungan sosial orang tua dengan self-efficacy pada mahasiswa asrama yang 

sedang menyusun skripsi.   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial orang tua dengan self-efficacy pada mahasiswa asrama yang 

sedang menyusun skripsi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu khususnya 

Psikologi Pendidikan dalam bidang motivasi belajar dan prestasi belajar. Kemudian 

Psikologi Perkembangan dalam bidang komunikasi orang tua dengan anak. Selain 

itu, untuk dapat menjadi bahan kajian dalam menambah wawasan baru tentang 

dukungan sosial orang tua dengan self-efficacy pada mahasiswa asrama yang 

sedang menyusun skripsi.   

1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa self-efficacy 

pada saat menyusun skripsi merupakan hal yang penting dan dukungan sosial orang 

tua yang diterima mahasiswa asrama merupakan hal yang penting saat menyusun 

skripsi, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan self-efficacy 

yang dimiliki dan dukungan sosial dari sumber yang dibutuhkan. Bagi orang tua 

dapat membangun hubungan yang hangat dengan anak. Bagi pengurus asrama 



 

11 

 

secara khusus orang tua asrama (dorm parent) salah satu contohnya ialah dapat 

memperhatikan mahasiswa atau membina hubungan yang dekat sebagai orang tua 

dengan anak dan memberikan dukungan kepada mahasiswa asrama yang sedang 

menyusun skripsi. Bagi fakultas ilmu keperawatan sebagai contoh ialah dapat 

memberikan seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa 

dalam mengerjakan skripsi. Bagi pembimbing akademik fakultas dapat membina 

hubungan yang baik dengan mahasiswa dalam individu atau kelompok sehingga 

terdapat grup-grup yang saling memberikan support dalam setiap mahasiswa dalam 

mengerjakan skripsi.  


