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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai seorang pelajar, mahasiswa dituntut untuk dapat mengembangkan 

ilmu yang mereka dapatkan dari hasil pembelajaran mereka dalam universitas. 

Sebagai calon sarjana, mahasiswa harus dapat menguasai ilmu dan 

mengembangkan ilmu sebagai wujud tanggung jawab mereka sebagai seorang 

mahasiswa (Machmud, 2016). Salah satu cara mahasiswa mewujudkan kedua 

tanggung jawab tersebut adalah dengan melakukan penelitian ilmiah yang 

diwujudkan dalam menjalankan tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan 

(Machmud, 2016).  

Tugas akhir dalam Indonesia memiliki beberapa jenis, diantaranya skripsi, 

magang, dan melakukan project (Rahmatian, 2018) dan kebijakan tugas akhir 

diatur kembali oleh masing-masing Universitas. Namun nyatanya, pemerintah 

hanya menetapkan tugas akhir berupa penelitian ilmiah (skripsi) sebagai syarat 

kelulusan perguruan tinggi, yang diatur dalam Permenristekdikti 44 2015 tentang 

SN Dikti Pasal 47. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan jika 

terdapat banyak populasi mahasiswa yang akan menghadapi penelitian ilmiah 

seperti skripsi, sebagai persyaratan wajib dari pemerintah untuk lulus dari 

perguruan tinggi. 

Alasan yang menyebabkan mahasiswa berdedikasi menyelesaikan 

perguruan tinggi karena mahasiswa berada dalam tahap achieving stage dimana 

mereka akan menggunakan pengetahuan mereka untuk mencapai tujuan tertentu 

seperti untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena semakin tinggi 
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edukasi seseorang maka akan semakin tinggi kualitas hidup seseorang (Papalia, 

2014). Mahasiswa pada tahap emerging adulthood juga akan memanfaatkan 

waktu kuliah sebaik-baiknya agar dapat lulus dengan memiliki kemampuan 

dibidangnya dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan diri 

mereka (Arnett, 2015). Hal ini juga didukung dengan survey yang dilakukan oleh 

Arnett dan Schwab (2012) bahwa sebesar 78% yang berusia 18-24 tahun setuju 

jika kunci dari kesuksesan dalam hidup merupakan edukasi perguruan tinggi. 

Sehingga mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat lulus dari perguruan 

tinggi.  

Menurut Mansnur (2009), skripsi merupakan hal yang sangat krusial 

karena skripsi merupakan indikator dari pemahaman ilmu yang mereka terapkan. 

Selain skripsi merupakan syarat kelulusan, skripsi merupakan salah satu cara 

pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang diterapkan oleh 

mahasiswa, sehingga skripsi sangat penting untuk dilakukan. Pada tahun 2015, 

maraknya informasi mengenai rencana penghapusan skripsi oleh Menristek dan 

Dikti, RI, Muhammad Nasir, menimbulkan keresahan. Selain alasan Muhammad 

Nasir yang kurang relevan, skripsi merupakan pilar penelitian mahasiswa S1. 

Dengan adanya skripsi, mahasiswa dapat melakukan penelitian, meningkatkan 

pola kognitif, dan mengasah kemampuan menulis yang sistematis (Armand, 

2015). Bahkan dalam berita lain, terdapat opini yang menyatakan bahwa 

ketiadaan skripsi merupakan awal kehancuran perguruan tinggi. Karena dengan 

hilangnya skripsi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara lulusan DIII dan S1. 

Skripsi bermanfaat karena akan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

menganalisa, menguasai teori, dan menuntut mahasiswa untuk rajin membaca 
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literatur (Dewa, 2015). Dari berita diatas, dapat dilihat bagaimana pentingnya 

skripsi bagi calon lulusan S1. Skrispi juga bermanfaat untuk berkontribusi pada 

bidang ilmu yang diterapkan karena skripsi akan berlandaskan pada hasil 

penelitian, dan kajian teoritis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Huang, 

2016). 

Akan tetapi, meskipun skripsi terlihat memiliki peranan yang sangat 

penting bagi kelulusan mahasiswa dalam perguruan tinggi, tidak jarang 

mahasiswa akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan saat menjalankan 

skripsinya. Tantangan tersebut dapat berupa kebingungan mahasiswa dalam 

memilih judul, menghadapi persepsi yang buruk terhadap skripsi, kesulitan 

mengolah data, kesulitan mencari teori yang sesuai dengan judul penelitian, 

hingga menganggap skripsi sebagai sebuah ancaman (Machmud, 2016). Selain 

itu, terdapat penelitian lain yang menyebutkan bahwa hambatan dan kesulitan 

mahasiswa dalam menjalani skripsi adalah kesulitan mencari tema, judul, sampel, 

alat ukur, mendapatkan referensi yang tepat, sedikitnya waktu penelitian, revisi 

yang dilakukan berulang kali, dosen pembimbing yang memiliki sedikit waktu 

untuk bimbingan, dan lamanya respon yang diberikan oleh dosen pembimbing 

(Imandiri, Widyastuti, & Jonosewojo, 2017).  

Skripsi juga didapati menjadi alasan terjadinya fenomena beberapa 

mahasiswa di Indonesia mengakhiri hidup. Siswadi (2018) mengungkapkan, 

bahwa terdapat dua mahasiswa tingkat akhir yang memutuskan untuk mengakhiri 

hidup dalam waktu satu minggu. Stres akademik diduga menjadi pemicu seorang 

mahasiswa pada akhirnya melakukan bunuh diri (Gunadha, 2018). Tidak hanya 

itu, terdapat fenomena yang secara spesifik terjadi pada tahun 2018, dimana 
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seorang mahasiswi berinisial RWP, yang merupakan mahasiswi semester 13 di 

Universitas Padjajaran, Fakultas Perikanan dan Kelautan memutuskan untuk 

mengakhiri hidup ketika menyelesaikan skripsi. RWP ditemukan tewas gantung 

diri, kejadian tersebut diduga karena skripsi yang tidak kunjung selesai (Putra, 

2018).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana Putri Arsaningtias pada 221 

mahasiswa Universitas Airlangga menemukan bahwa sebagian besar dari sampel 

mengalami stres saat mengerjakan skripsi. 22,6% mengalami stres sangat berat, 

25,8% mengalami stres berat, 15,8% mengalami stres sedang, 23,1% mengalami 

stres normal, dan 12,7% mengalami stres ringan. Menurut penelitian Muhammad 

Solid Nasution dan kawan-kawan, ditemukan 14 perempuan dan enam laki-laki 

yang mengalami gejala depresi, tiga laki-laki mengalami gejala depresi berat, tiga 

laki-laki dan tujuh perempuan mengalami gejala depresi sedang, dan tujuh 

perempuan mengalami gejala depresi ringan saat mengerjakan skripsi (Khalika, 

2019). Menurut Hapsari (2004) dilaporkan bahwa terdapat 45,3% mahasiswa 

Universitas Gajah Mada yang sedang menjalankan skripsi mengalami stres. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rohmah (2006) menyatakan bahwa terdapat 

39,2% Universitas Gajah Mada mahasiswa mengalami stres saat mengerjakan 

skripsi.  

Fenomena yang dipaparkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fadillah (2013), bahwa stres yang dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir adalah 

skripsi. Skripsi merupakan salah satu tuntutan akademik sehingga dapat dikatakan 

sebagai stressor akademik, dan stres akademik dilaporkan sering terjadi dalam 

kalangan mahasiswa (Karaman & Watson; Civitci; Watson & Watson, dalam 
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Karaman, Nelson, & Vela, 2017) dan stres yang umum terjadi pada kalangan 

mahasiswa disebut sebagai stress akademik (Elias, Ping, & Abdullah, 2011; 

Taufik, Ifdil, & Ardi, 2013; Lal, 2014). Stres akademik menjadi sebuah 

permasalahan yang serius yang terbukti dari berbagai penelitian dan survey yang 

dilakukan pada mahasiswa yang sedang menjalankan skripsi mengenai 

kesejahteraan dan stres akademik mereka. Mayoritas mahasiswa mengaku bahwa 

mereka ditekan untuk bisa membuktikan bahwa mereka sukses secara akademis, 

dan dengan cara menyelesaikan skripsi sebagai bukti keberhasilan mereka (Marie, 

2018). Mahasiswa universitas merupakan populasi yang mengalami peningkatan 

dalam mengalami stres akademik dan distress psikologis yang berujung pada 

tidak diselesaikannya skripsi mereka (Andrew, Salamonson, Weaver, Smith, 

O’Reilly, & Taylor, 2008) Pernyataan di atas merupakan bukti bagaimana 

mahasiswa mengalami stres akademik.  

Stres akademik merupakan penggabungan tuntutan akademis yang 

melampaui kemampuan adaptif individu (Wilks, 2008). Menurut Desmita (2010), 

stres akademik merupakan stres yang diakibatkan oleh stressor akademik. Selain 

itu dalam hasil penelitian Waghachavare, Dhumale, Kadam, dan Gore (2013),  

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara stres dengan kegiatan 

pembelajaran, dan disebutkan bahwa salah satu faktor signifikan penyebab stres 

para pelajar adalah akademik.  

Agolla dan Ongori (2009), mengungkapkan jika sumber dari stres akademik dapat 

meliputi tuntutan akademik, dan kecemasan mengenai pekerjaan setelah lulus. Hal 

tersebut dapat dikatakan sebagai tantangan atau kesulitan yang dapat 

menyebabkan stres akademik. Peningkatakan stres akademik dapat berdampak 
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pada penurunan kemampuan akademik, memicu gangguan memori, konsentrasi, 

dan penurunan pemecahan masalah (Goff, 2011).  

 Pada mahasiswa tingkat awal dan tengah, mereka akan dipapari dengan 

stressor yang serupa, seperti tugas kuliah, beban pelajaran (Heiman & Kariv, 

2005) dan padatnya waktu perkuliahan (Agolla & Ongori, 2009). Sedangkan pada 

mahasiswa tingkat akhir, praktiknya ditemukan bahwa mereka mendapati stressor 

yang berbeda dengan mahasiswa tingkat sebelumnya. Stressor tersebut seperti 

pengerjaan skripsi yang dilakukan secara individual, hubungan dengan dosen 

pembimbing yang tidak baik, skripsi merupakan syarat kelulusan dimana bila 

skripsi tidak terselesaikan, maka kelulusan dari perguruan tinggi akan terhambat 

(Adam, 2019), serta kecemasan mengenai pekerjaan setelah lulus (Agolla & 

Ongori, 2009). Oleh karena itu, tidak heran bila mahasiswa tingkat akhir yang 

sedang mengerjakan skripsi mengalami stres. Selain karena skripsi merupakan 

syarat kelulusan, mahasiswa tingkat akhir menghadapi stressor yang berbeda dari 

tingkat sebelumnya. Sehingga diperlukan adanya adaptasi dalam menangani 

kondisi stres yang sedang terjadi (Lepine, Podsakoff, & Lepine, 2005).  

Adaptasi yang dimaksud berupa resiliensi, karena dengan adanya 

resiliensi, mereka akan melihat sebuah masalah menjadi tantangan, sehingga 

proses belajar akan lebih menyenangkan, dan mereka mengalami pertumbuhan 

diri (Riolli, Savicki, & Richards, 2012). Penelitian sebelumnya juga mengatakan 

bahwa resiliensi dapat membantu seseorang untuk berkembang, lebih kuat, 

memiliki kapasitas yang lebih, dan memiliki perencaan akan masa depan sehingga 

ia akan memiliki tujuan dan pandangan yang realistis terhadap masa depannya 

(Zautura et al., 2010). 
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Peranan resiliensi menjadi sangat penting bagi mahasiswa karena resiliensi 

membantu mahasiswa untuk dapat bangkit, mampu bertahan, dan memperbaiki 

kekecewaan yang dihadapinya (Amelia et al., dalam Septiani & Fitria, 2016). 

Resiliensi juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap coping stress 

pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Mahasiswa 

skripsi dapat bangkit dari kesulitan yang dihadapi selama mengerjakan skripsi 

dikarenakan mereka optimis dapat mengerjakan skripsi dengan baik, menerima 

masukan dengan baik, dan tidak mudah putus asa atas tantangan yang dihadapi 

saat menjalankan skripsinya (Roellyana & Listiyandini, 2016).  

Tingkat resiliensi individu dan menjadi faktor protektif yang 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa (Lane, 2016; Suldo & 

Huebner, 2004, dalam Karaman, Nelson, & Vela, 2017) dan bila seseorang gagal 

melakukan resiliensi, hal tersebut dapat mempengaruhi aspek hidup seperti 

pekerjaan, akademis, kesehatan, kesehatan mental, dan kualitas hubungan yang 

sehat; resiliensi merupakan kunci dasar dari kebahagiaan dan kesuksesan (Reivich 

& Shatte, 2002). Dengan kata lain, resiliensi dapat membantu mahasiswa dapat 

sejahtera, dan menurunkan tingkat stres akademik. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam menjalani perguruan tinggi, 

mahasiswa akan mengalami kesulitan atau tantangan. Terdapat hasil penelitian 

yang menemukan bahwa resiliensi sering dihubungkan dengan rendahnya distress 

psikologis pada mahasiswa universitas (McGrillivray & Pidgeon, 2015). Desmita 

(2011) juga menjelaskan bahwa mahasiswa membutuhkan resiliensi untuk 

mengatasi permasalahan yang dialami khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir 

yang sedang menjalankan skripsi. Karena mahasiswa dengan resiliensi yang 



 

8 

 

rendah lebih mudah mengalami stres (Pidgeon, Rowe, Stapleto, Magyar, & Lo 

2014). Sehingga penting sekali mahasiswa yang sedang menjalani skripsi untuk 

memiliki resiliensi yang baik, karena individu yang memiliki resiliensi akan 

mengubah permasalahan menjadi tantangan, dan dapat mencari jalan keluar 

dengan cepat. Seseorang yang resilien akan memiliki sikap yang positif seperti 

self efficacy, rasa percaya diri, dan disiplin yang tinggi; keberanian dan sikap 

optimis dalam menghadapi kegagalan; tingkat kognitif yang berada di atas rata-

rata; dan akan lebih mudah untuk terhindar dari stres (Portzky, Wagnild, Bacquer, 

& Audenaert, 2010) . Menurut Barseli, Ifdil, dan Nikmarijal (2017), seseorang 

yang memiliki resiliensi, akan memiliki hasil belajar yang baik. 

Menurut penelitian-penelitian yang ada, terdapat hubungan yang negatif 

antara resiliensi dengan stres, baik dalam akademik, stres pada mahasiswa, dan 

stres pada umumnya (Smith et al., 2008 ; Septiani & Fitria, 2016 ; Azzahra, 2017 ; 

Wilks, 2008; Connor, & Davidson, 2003). Penelitian yang dilakukan kepada 

mahasiswa di Australia, Amerika, dan Hongkong dengan kriteria usia 18 hingga 

59 tahun oleh Pidgeon, Rowe, Stapleton, Magyar, dan Lo (dalam Azzahra, 2017) 

mengatakan bahwa resiliensi dan stres akademik memiliki hubungan yang negatif, 

dalam arti; bila resiliensi semakin tinggi maka tingkat stres akademik akan 

semakin rendah. Individu yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi mampu 

beradaptasi dalam keadaan yang berubah, dapat menemukan jalan keluar dengan 

cepat, tidak merasa terbebani dengan perasaan sebagai korban keadaan, dan 

mampu mengambil keputusan saat situasi sulit (Septiani & Fitria, 2016).   
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Mengacu pada penelitian di atas, terdapat dugaan besar bahwa terdapat 

pengaruh antara resiliensi dengan stres akademik. Sehingga peneliti tertarik untuk 

menguji adakan pengaruh dari resiliensi pada stres akademik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, maka 

munculah pertanyaan sebagai berikut : 

Apakah terdapat pengaruh resiliensi pada stres akademik yang dialami 

mahasiswa yang sedang menjalankan skripsi?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah terdapat 

pengaruh resiliensi terhadap stres akademik pada mahasiswa yang sedang 

menjalankan skripsi.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1. Kiranya penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam psikologi positif 

dan pendidikan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti 

mengenai variabel Resiliensi dan Stres Akademik. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Menjadi materi self improvement kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat 

mengembangkan resiliensi dan dapat keluar dari kondisi stres akademik. 

2. Memberikan informasi lebih lanjut kepada pembimbing skripsi agar dapat 

membangun resiliensi mahasiswa yang sedang berada di bawah tekanan 

skripsi. 


