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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam rangka mencapai gelar Sarjana, mahasiswa harus melalui berbagai 

proses yang panjang hingga pada akhirnya mereka harus menyelesaikan tugas 

akhir sesuai program studi yang diambil. Salah satu bentuk dari tugas akhir adalah 

skripsi. Indonesia (2012) mendefinisikan skripsi sebagai karya tulis ilmiah yang 

disusun berdasarkan hasil tinjauan, ulasan, kajian, dan sistematis oleh perorangan 

atau kelompok sesuai dengan kaidah yang ada. Selama proses pembuatan skripsi, 

mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing. Salah satu prasyarat agar 

mahasiswa dapat mengerjakan skripsi adalah mahasiswa memenuhi jumlah 

Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah ditetapkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi. Dalam pembuatan skripsi, ada standar proses penelitian yang 

merupakan kriteria minimal terkait kegiatan penelitian (Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2014). Hal ini terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Mahasiswa juga harus mempertimbangkan 

keamanan, keselamatan kerja, standar mutu, kesehatan, dan kenyamanan dari 

masyarakat, lingkungan, serta peneliti. Selain itu, skripsi yang dibuat harus 

mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan maupun memenuhi 

ketentuan serta peraturan di perguruan tinggi (Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 2014). 

Terdapat kesulitan tersendiri pada mahasiswa yang sedang mengerjakan 

skripsi. Kesulitan-kesulitan seperti tidak memiliki kemampuan menulis, 

kurangnya pengetahuan terkait akademik, dan mahasiswa tidak tertarik dengan 
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tema penelitian yang dipilih (Slamet, dalam Gunawati, Hartati, & Listiara, 2010). 

Kesulitan lain yang dihadapi mahasiswa skripsi adalah belum menemukan judul 

penelitian yang tepat, sulit mencari sumber informasi dan bahan acuan, serta 

perasaan cemas yang dirasakan. Peneliti juga melakukan initial interview dengan 

dua mahasiswa tingkat akhir. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat 

menyusun skripsi adalah mencari referensi, rasa malas untuk mengerjakan skripsi, 

dan rasa malas untuk membaca jurnal. Akhirnya dampak yang dialami antara lain 

merasa tertekan dan pesimis sehingga meragukan diri apakah bisa menyelesaikan 

tugas akhir atau tidak. (VR, personal communication, 2019). Selain itu, kesulitan 

yang juga dialami adalah mencari referensi yang mendukung penelitian, kendala 

dalam menerjemahkan jurnal berbahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, terdistraksi 

karena interaksi dengan orang lain ataupun gadget, kondisi internet yang kurang 

baik, tidak mendapat insight, dan perasaan pesimis. Dari kesulitan tersebut, 

dampak yang dirasakan adalah merasa tertekan yang akhirnya menghambat 

penyusunan skripsi karena merasa tidak mampu (AA, personal communication, 

2019). Kesulitan yang dialami satu individu tidak dapat digeneralisasikan kepada 

individu lain (Anasuri & Anthony, 2018). Kesulitan-kesulitan yang telah 

dipaparkan jika tidak dapat ditangani dengan baik, dapat memicu tekanan pada 

mahasiswa itu sendiri dan dapat menyebabkan stres pada mahasiswa (Listyndini 

& Akmal, 2015).  

Mahasiswa tingkat akhir tentunnya akan rentan untuk mengalami kesulitan 

selama proses penyusunan skripsi. Jika kesulitan tersebut tidak dapat terselesaikan 

dengan baik, maka mahasiswa akan mengalami tekanan. Selain itu jika tidak 

ditangani dengan baik, maka mahasiswa akan merasa gagal dalam menyusun 
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skripsi mereka. Oleh sebab itu, hal tersebut membuat mahasiswa tingkat akhir 

membutuhkan peran dari resiliensi. Resiliensi merupakan kemampuan individu 

untuk bouncing back dengan cepat dari keterpurukan, dapat beradaptasi, dan 

bangkit kembali dari kondisi atau keadaan sulit dengan cara yang lebih positif 

(Reivich & Shatte, 2002). Keterpurukan yang dialami oleh mahasiswa tingkat 

akhir yaitu gagal menemukan sumber referensi, gagal mendapatkan alat ukur yang 

sesuai dengan penelitian, sehingga ketika hal tersebut tidak bisa ditangani dengan 

baik, dampak yang dirasakan mahasiswa tingkat akhir adalah merasa tertekan. 

Resiliensi memampukan individu untuk dapat pulih dan beradaptasi kembali 

setelah mengalami keadaan sulit. Kemampuan individu untuk mengatasi masalah 

tergantung dari tingkat stres, pengalaman, dan bantuan yang diterima dari 

lingkungan sekitarnya (Anasuri & Anthony, 2018).  

Resiliensi menjadi penting bagi mahasiswa tingkat akhir untuk 

menghadapi kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Proses pembuatan skripsi 

membuat mahasiswa perlu untuk tekun dan bertahan dalam menghadapi tantangan 

yang ada. Individu yang resilien mampu untuk tetap produktif dan menghadapi 

stres atau kesulitan secara sehat (Reivich & Shatte, 2002). Sesuai dengan manfaat 

dari resiliensi itu sendiri, yaitu overcoming di mana individu dapat menghadapi 

dan mengatasi tekanan yang dihadapi, serta steering through yang memampukan 

individu untuk tidak bersikap negatif terhadap kesulitan dan masalah yang 

dihadapi. 

Individu yang resilien dapat dilihat ketika dia menunjukkan karakter-

karakter yang lebih positif. Karakteristik positif dari individu yang resilien 

menurut Wolin dan Wolin (dalam Kartika, 2012) adalah individu yang insightful, 
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mandiri, berinisiatif, memiliki relasi yang positif, kreatif, humoris, dan bermoral. 

Karakter-karakter tersebut diharapkan mampu membantu individu dalam 

menghadapi situasi tertekan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Haase (2004), ada tiga faktor yang 

memengaruhi resiliensi yaitu external support (dukungan dari lingkungan sekitar), 

familial characteristic (lingkungan keluarga dan kedekatan dengan anggota 

keluarga tertentu), dan personal characteristic (aspek-aspek dalam individu) salah 

satunya personality traits.  Dengan kata lain, salah satu faktor yang memengaruhi 

resiliensi adalah kepribadian. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan 

oleh Eley et al. (2013) yang meneliti hubungan resiliensi dan personality traits 

dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa resiliensi dikaitkan dengan 

ciri kepribadian individu yang tekun dan bertanggung jawab. Traits didefinisikan 

sebagai dimensi kencenderungan individu untuk menunjukkan pola dari 

pemikiran, perasaan, dan tindakan yang konsisten (Mccrae & Costa, 1990). Eley 

et al. (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa personality traits merupakan sesuatu 

yang dimiliki oleh individu secara internal dan faktor internal ini yang kemudian 

berpengaruh terhadap resiliensi individu. Resiliensi merupakan proses dinamis, di 

mana kemampuan individu untuk menjadi resilien dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan faktor internal (personality triats). Ciri kepribadian yang telah 

disebutkan, yaitu tekun dan bertanggung jawab sesuai dengan salah satu dimensi 

dari Big Five Personality dari McCrae dan Costa, yaitu Conscientiousness. 

Conscientiousness yang dimaksud adalah kecenderungan untuk mentaati 

peraturan, pengendalian diri, memiliki perencanaan, bertanggung jawab, dan 
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mampu untuk menunda gratifikasi (Roberts, Jackson, Fayard, Edmonds, dan 

Meints, 2009).  

Conscientiousness merupakan kemampuan individu di dalam organisasi, 

baik terkait ketekunan dan motivasi individu untuk mencapai tujuannya (Mastuti, 

2005). McCrae dan Costa (dalam Schultz & Schultz, 2005) memaparkan individu 

dengan conscientiousness yang tinggi ditunjukan dalam perilaku disiplin, pekerja 

keras, tepat waktu, dan memperhatikan keteraturan. Sedangkan karakteristik 

individu dengan conscientiousness yang rendah ditunjukan dalam perilaku lalai, 

malas, tidak tahu tujuannya, dan kurang bisa diandalkan. 

 Hasil penelitian dari Campbell-Sills, Cohan, dan Stein (2006) yang 

dilakukan pada mahasiswa dewasa muda, menemukan bahwa terdapat korelasi 

positif antara resiliensi dan conscientiousness. Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh oleh Ercan yang dilakukan pada mahasiswa (emerging adulthood) 

(2017) menemukan adanya hubungan positif antara conscientiousness, 

extraversion, dan neuroticism dengan resiliensi. Ercan (2017) mencirikan 

conscientiousness sebagai individu yang berfokus pada perencanaan, terorganisir, 

sabar, rajin, ulet dan tegas. Individu dengan conscientiousness yang tinggi adalah 

individu yang berorientasi pada tujuan dan keberhasilan yang memfokuskan 

mereka mengambil tindakan untuk tujuan mereka tersebut. Dijelaskan juga bahwa 

conscientiousness memampukan individu untuk mengambil tindakan serta fokus 

pada poin-poin tertentu. Keinginan untuk berhasil dan ketekunan ini menunjukan 

progresif dari conscientiousness dan dilakukan untuk tetap fokus (Somer, dalam 

Ercan, 2017). Individu dengan conscientiousness yang tinggi memiliki potensi 

yang signifikan dalam membantu mereka mencapai keberhasilan. Dapat dikatakan 
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individu tersebut diperlengkapi dengan kualitas-kualitas signifikan yang dapat 

membantu mereka mengatasi keadaan yang tidak diinginkan ketika diperhadapkan 

dengan situasi yang menantang. Dari perspektif ini, conscientiousness dianggap 

sebagai kualitas yang berkontribusi terhadap resiliensi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fayombo (2010) menjelaskan individu 

yang menunjukan ciri conscientiousness seperti siap siaga, menyelesaikan 

tugasnya dengan segera, dan memperhatikan perincian terbukti resilien dimana 

mereka menunjukan sikap tetap tenang dalam situasi menekan dimana hal tersebut 

memperkuat kemampuan bawaan mereka dalam mengatasi tekanan. Penelitian 

yang dilakukan Furnham et al. (dalam Friborg, Barlaug, Martinussen, Rosenvinge, 

Hjemdal, 2005), conscientiousness, terutama deliberarion, self-discipline, dan 

achievement striving secara signifikan terkait dengan penilaian subjektif dari 

resiliensi. Selain itu, resiliensi diprediksikan memiliki korelasi positif yang sedang 

dengan conscientiousness, disebabkan individu yang tinggi conscientiousnya akan 

cenderung memiliki self-efficacy yang kuat dan akan mengambil pendekatan 

pemecahan masalah yang aktif untuk menangani stres. 

Selain itu, conscientiousness juga terbukti memiliki korelasi positif yang 

signifikan dengan resiliensi pada mahasiswa jurusan Social Work (De las Olas 

Palma-García & Hombrados-Mendieta, 2017). Conscientiousness yang semakin 

berkembang selama mahasiswa menjalani perkuliahan dapat membantu mereka 

untuk meningkatkan resiliensi dan menghadapi situasi yang sulit di kehidupan 

profesional. Hal ini dikarenakan mereka mempelajari materi dan mempraktikkan 

pekerjaan sosial untuk mengasah kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan 

profesional selama tiga tahun, seperti mengendalikan dan membantu dalam 
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mengatasi situasi yang sulit bagi individu, keluarga, kelompok, organisasi, serta 

komunitas. Alhasil, mereka lebih terlatih dalam mengatasi kesulitan, 

meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi, dan memiliki emosi yang positif 

(De las Olas Palma-García & Hombrados-Mendieta, 2017). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dmahasiswa tingkat 

akhir yang memiliki conscientiousness tinggi diperkirakan mampu untuk 

menyelesaikan penyusunan skripsi. Conscientiousness yang tinggi pada 

mahasiswa tingkat akhir memampukan mereka untuk menyusun perencanaan dan 

strategi yang perlu untuk dilakukan guna mencapai tujuan mereka, yaitu lulus 

sarjana. Mahasiswa tingkat akhir membutuhkan kemampuan resiliensi selama 

mereka menjalani dunia perkuliahan, khususnya menyelesaikan tanggung jawab 

mereka yaitu menyusun tugas akhir. Akan ada banyak tantangan dan kesulitan 

yang dapat membuat mahasiswa tingkat akhir menjadi tertekan. Namun ketika 

mahasiswa tingkat akhir memiliki resiliensi yang baik, maka mereka akan mampu 

untuk menghadapi kesulitan yang ada. Mahasiswa berada di tahap emerging 

adulthood, di mana mahasiswa sudah bisa merencanakan apa yang perlu 

dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, mandiri dalam mengambil keputusan, dan 

tahu apa yang diinginkan sesuai dengan kapasitasnya (Arnett, 2007). Dengan kata 

lain, mahasiswa tingkat akhir seharusnya sudah bisa mengambil tindakan yang 

dapat menjauhkan stres dan mengasah kemampuan resiliensi mereka dalam 

menyusun skripsi. 

Hanya saja, belum terlalu banyak penelitian yang meneliti secara spesifik 

dari dimensi conscientiousness dan resiliensi pada mahasiswa di Indonesia, 

khususnya pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi. 
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Penelitian yang ditemukan oleh Campbell-Sills, Cohan, dan Stein (2006) di mana 

hasil penelitian yang dilakukan pada dewasa muda yang menjelaskan bahwa 

kecenderungan conscientiousness untuk menerapkan pendekatan task-oriented 

dalam menyelesaikan masalah terbukti dapat membantu memulihkan kondisi dari 

situasi-situasi yang mengakibatkan individu tertekan. Somer (dalam Ercan, 2017) 

menjelaskan juga pada penelitiannya yang dilakukan pada emerging adulthood 

bahwa conscientiousness memampukan individu untuk mengambil tindakan serta 

fokus pada poin-poin tertentu. Keinginan untuk berhasil dan ketekunan ini 

menunjukan progresif dari conscientiousness dan dilakukan untuk tetap fokus 

(Somer, dalam Ercan, 2017). Dengan demikian, peneliti ingin meninjau lebih 

lanjut mengenai pengaruh conscientiousness terhadap resiliensi pada mahasiswa 

tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Apakah Conscientiousness berpengaruh terhadap resiliensi pada 

mahasiswa tingkat akhir yang mengerjakan skripsi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Conscientiousness 

terhadap resiliensi pada mahasiswa tingkat akhir yang mengerjakan skripsi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi 

terkait terkait pengaruh conscientiousness terhadap resiliensi pada mahasiswa 

tingkat akhir. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu menambah wawasan 

baik kepada mahasiswa tingkat akhir itu sendiri maupun bagi penelitian-penelitian 
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selanjutnya. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

Ilmu Psikologi Positif, Psikologi Kepribadian, dan Psikologi Pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain adalah: 

a) menjadi sumber informasi pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang 

mengerjakan skripsi akan pentingnya conscientiousness dan resiliensi 

dalam studi mereka, 

b) menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkit dengan tugas 

akhir dalam mempersiapkan pelatihan terkait conscientiousness 

ataupun resiliensi kepada mahasiswa tingkat akhir yang mengerjakan 

skripsi. 
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