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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI], 2008) mahasiswa 

merupakan seorang yang belajar (pelajar) di Universitas. Menjadi seorang 

mahasiswa untuk menjadi seorang calon sarjana dalam suatu bidang ilmu, 

tentunya mahasiswa harus melewati proses belajar dan mengajar di dalam ruang 

kelas, menyelesaikan tugas-tugas di setiap mata kuliah dan mengikuti ujian setiap 

semester untuk mendapatkan nilai indeks prestasi kumulatif setiap semester. 

Sampai pada tahap akhir masa studinya mahasiswa akan mengerjakan tugas akhir 

berupa menyusun skripsi atau magang.  Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

[KBBI], 2008 skripsi adalah karangan ilmiah yang telah menjadi standar untuk 

ditulis oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir dalam pendidikan. 

 Menurut Widuri (2012), seorang mahasiswa akan mengalami berbagai 

macam perubahan dalam perkuliahan baik perubahan gaya hidup, perubahan 

lingkungan dan perubahan budaya yang menuntut mahasiswa dapat mengatasi 

segala macam perubahan yang ada, sehingga proses kelangsungan pendidikan 

dapat tercapai dengan baik. Menurut Hurlock (1980, dalam Aziz & Rahardjo, 

2013) tugas seorang mahasiswa adalah belajar pada suatu bidang ilmu tertentu 

yang dipelajarinya untuk dapat mendapatkan pekerjaan di masa mendatang 

dengan tujuan untuk mampu berkontribusi dalam masyarakat. 

 Menurut Arnet (2000) jika dilihat dalam tahap perkembangan pada masa 

ini, seorang mahasiswa termasuk dalam periode emerging adulthood dengan 
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rentang usia 18 tahun – 25 tahun. Masa ini adalah masa yang ditandai dengan 

perubahan sehingga setiap individu perlu melakukan eksplorasi. Masa ini 

merupakan periode terjadinya masa transisi kehidupan dari remaja menuju 

dewasa, antara lain transisi dari perguruan tinggi untuk masuk dalam ruang 

lingkup pekerjaan, memikirkan pekerjaan, dan memulai membangun hubungan 

yang intim dengan pasangan (Arnett, 2002). Menurut Arnett (2005) terdapat lima 

karakteristik yang mendeskripsikan emerging adulthood yaitu, identity 

explorations, instability, self-focused, feeling in-between dan possibilities. Pada 

tahapan ini juga sebagian individu memiliki tuntutan untuk mengerjakan tugasnya 

dalam dunia pendidikan, yaitu mengerjakan tugas akhir.  

 Menurut Fauziah (2014) proses penyusunan tugas akhir ini dilakukan 

secara mandiri oleh mahasiswa. Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini 

biasanya dikerjakan dalam jangka waktu enam bulan, tetapi yang terjadi pada 

realitanya penyelesaian tugas akhir ternyata ada beberapa dari mahasiswa masih 

memerlukan waktu lebih dari enam bulan atau lebih dari satu semester (Liling, et 

al 2013). Hal ini menunjukkan bahwa ada mahasiswa yang dapat mengumpulkan 

dan menyelesaikan tugas akhir tepat waktu, namun ada juga beberapa mahasiswa 

yang tidak dapat menyelesaikan tepat waktu. Hal ini terjadi karena tidak sedikit 

dari mahasiswa tingkat akhir yang mengalami kendala pada saat mengerjakan 

tugas akhir. 

 Menurut Ningrum (2011) kendala yang sering kali dialami oleh 

mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir yaitu, kesulitan menentukan 

judul, kesulitan dalam mencari referensi, literatur dan data, kurangnya 
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kemampuan dalam penulisan, kesulitan menguasai metodologi dan konsep, serta 

kesulitan berhubungan dengan dosen pembimbing.  

 Menurut Cahyani dan Akmal (2017), memaparkan dua faktor yang 

menyebabkan kesulitan pada saat mengerjakan tugas akhir yaitu, faktor eksternal 

dan internal. Kesulitan faktor eksternal meliputi tekanan dari orang tua untuk 

segera menyelesaikan pendidikan, tekanan yang berasal dari teman yang telah 

terlebih dahulu menyelesaikan tugas akhir serta tuntutan dari pihak universitas. 

Selain itu menurut Mintari (2017), faktor eksternal juga terkait dengan dukungan 

teman sebaya dari mahasiswa tersebut. Misalnya, individu memiliki relasi yang 

baik dengan teman sebaya saat menghadapi tugas yang sama (dalam konteks ini 

mengerjakan tugas akhir), mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain. 

Melalui dukungan itu akan membantu mahasiswa dalam pengerjaan dan 

penyelesaian tugas akhir (Maesaroh, et al 2019). 

 Sedangkan faktor internal yang dialami oleh mahasiswa tingkat akhir 

meliputi kejenuhan, motivasi yang rendah, pikiran negatif pada saat mengerjakan 

tugas akhir, dan rasa malas (Cahyani dan Akmal, 2017). Terkait dengan hal diatas 

menurut Aslinawati dan Mintari (2017) faktor internal juga dapat berupa 

kesehatan pribadi, baik itu kesehatan jasmani dan juga secara rohani yang 

mencangkup kesejahteraan dan kebahagian serta motivasi dari mahasiswa yang 

memiliki keyakinan untuk lulus dengan tepat waktu. 

 Kendala yang dialami oleh mahasiswa akan menjadi penghambat dalam 

proses penyelesaian tugas akhir. Keterlambatan pengumpulan tugas akhir atau 

tidak dapat menyelesaikan tepat waktu tentu akan berdampak negatif pada diri 

mahasiswa tersebut, misalkan individu mengalami kerugian secara finansial, 
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waktu, dan tenaga. Sedangkan dampak kepada universitas tempat menempuh 

pendidikan, akan menurunkan standar universitas tersebut (Aslinawati & Minarti, 

2017). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Akmal (2017) mengatakan 

bahwa pada saat mahasiswa dalam keadaan tertekan, mahasiswa akan sulit 

mengambil keputusan sehingga hal tersebut akan membuat mahasiswa merasa 

tidak berdaya. Hal ini dapat menyebabkan nilai akademik menurun, bahaya 

gangguan mental, tingkat ketahanan tubuh menurun dan bahkan akan melakukan 

tindakan yang anarkis. Menurut Santrock (2014) ketika individu berada pada 

keadaan yang tertekan, masalah dan gangguan utama yang terjadi pada masa 

emerging adulthood biasanya ditandai dengan penyalahgunaan narkoba, obat-

obatan dan alkohol, perilaku seksual yang beresiko tinggi, gangguan makan, 

anemia, depresi dan bahkan melakukan tindakan bunuh diri. 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya 

menurut Hapsari (2004, dalam Kholidah, 2012) penelitiannya menyebutkan 

bahwa sekitar 45,3% mahasiswa yang sedang pengerjaan tugas akhir mengalami 

stress. Didukung oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rohman (2006, 

dalam Kholidah, 2012) melaporkan bahwa mahasiswa yang sedang menjalani 

tugas akhir mengalami stress sebesar 39,2%. Menurut Kholidah (2012) stress 

adalah sebuah bagian yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari 

ketika individu mengalami stress individu akan cenderung mengalami kesulitan 

dalam mengatasi permasalahan yang dialami dan melakukan strategi dengan 

tepat. Menurut Riewanto (2003, dalam Fauziah, 2014) ketika dalam penyusunan 

tugas akhir, mahasiswa mengalami kecemasan sehingga memunculkan tekanan 

pada diri individu yang menyebabkan stress pada saat mengerjakan tugas akhir. 
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 Melihat hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan 

masalah yang dialami oleh mahasiswa tingkat akhir bukanlah masalah yang 

dianggap biasa saja. Berbagai hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya 

menggambarkan bahwa mahasiswa tingkat akhir cenderung mengalami stress 

ketika mengerjakan tugas akhir yang menjadi penghambat penyelesaian tugas 

akhir. Di dalam kondisi stress mengerjakan skripsi, mahasiswa rentan menghadapi 

keterlambatan penyelesaian tugas akhir dan bahkan kegagalan. 

 Penelitian ini mengambil sampel dari mahasiswa di Universitas X. 

Universitas X sendiri merupakan salah satu universitas swasta di Indonesia yang 

mengaplikasikan nilai kekristenan sebagai visi dan misinya. Hal ini dapat 

dibuktikan dari visi Universitas X yakni true knowledge, faith in christ dan Godly 

character. Universitas X juga menerapkan mata kuliah wawasan dunia Kristen 

sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Hal lain yang mendorong 

peneliti memilih Universitas X karena Universitas X memiliki sistem perkuliahan 

yang berbeda dengan Universitas lainnya, dikarenakan kurikulum yang diterapkan 

di Universitas X. Universitas X menerapkan sistem akselerasi yang wajib untuk 

diikuti oleh setiap mahasiswa yaitu, dengan diberlakukannya sistem tiga semester 

perkuliahan, di beberapa fakultas dan jurusan sehingga mahasiswa di Universitas 

X dapat lebih cepat menyelesaikan perkuliahannya dibandingkan dengan 

universitas lainnya. Adanya sistem tiga semester ini tentunya membawa dampak 

bagi mahasiswa di Universitas X. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa 

dampak positif dan negatif, dampak positifnya mahasiswa di Universitas X dapat 

lulus lebih cepat dibandingkan dengan mahasiswa di universitas lain, sedangkan 

dampak negatifnya yang dapat dialami oleh mahasiswa dengan sistem perkuliahan 
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yang padat dapat, membuat mahasiswa yang berada pada tingkat akhir mengalami 

stres, merasa jenuh dan bahkan memiliki motivasi yang rendah dengan 

perkuliahan. 

 Dalam kondisi tersebut, mahasiswa perlu memiliki resiliensi sehingga 

dapat terus berusaha menyelesaikan skripsinya. Connor dan Davidson (2003) 

menjelaskan lebih jauh bahwa salah satu tolak ukur seseorang dapat mengatasi 

stress dengan baik adalah ketika ia memiliki resiliensi. Resiliensi adalah 

kemampuan untuk dapat bangkit ketika berada dalam keadaan yang menekan 

(Ifdil & Taufik, 2012). Kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan 

merupakan definisi dari resiliensi (Smith, 2008). 

 Terkait dengan hal tersebut dalam buku yang berjudul “The Resilience 

Factor” yang ditulis oleh Reivich dan Shatte (dalam Novianti, 2018) resiliensi 

merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk dapat bertahan 

dan menyesuaikan diri kembali pada suatu pengalaman berat yang terjadi, serta 

kemampuan untuk tetap bertahan dalam kondisi tertekan atau berhadapan dengan 

kesengsaraan (adversity) yang terjadi dalam kehidupan. Resiliensi pertama kali 

diformulasikan oleh Klohnen 1996 dengan sebutan Ego-Resilience yang artinya 

kemampuan untuk tetap mempertahankan diri pada kondisi-kondisi tertentu. 

Individu yang memiliki resiliensi yang tinggi adalah individu yang dapat 

menyesuaikan diri terhadap kondisi yang memberi tekanan, bahkan tetap mampu 

berkembang, dan bangkit kembali dari adanya perubahan yang terjadi (Dalcher, 

2015). Dapat disimpulkan bahwa resiliensi adalah suatu kemampuan yang 

dimiliki oleh individu yang untuk dapat bangkit, bertahan, dan menyesuaikan diri 

dari kondisi yang menimbulkan tekanan. 
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 Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu Roellyana dan Listiyandini 

(2016) menemukan bahwa optimisme berperan signifikan untuk meningkatkan 

resiliensi pada mahasiswa tingkat akhir, kontribusi optimisme dalam 

meningkatkan resiliensi sebanyak 12.3% dan 87% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mujahida dan 

Listiyandini (2018) menunjukkan bahwa resiliensi dan empati secara bersama-

sama berpengaruh terhadap depresi pada remaja dengan kontribusi sebesar 5,5%. 

Rendahnya tingkat depresi pada remaja menunjukan tingginya tingkat resiliensi 

yang dimiliki oleh remaja tersebut. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan 

oleh Maesaroh, et al (2019) mengenai ancaman, faktor protektif dan resiliensi 

remaja di Kota Bogor. Faktor protektif merupakan salah satu faktor yang 

membantu remaja untuk terhindar dari ancaman negatif. Faktor protektif terbagi 

menjadi dua yaitu internal dan eksternal, yang terkait dengan internal yaitu self 

efficacy, empathy, problem solving, self awareness. Hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa sebagian dari faktor protektif internal yaitu empathy dan self awareness 

memiliki pengaruh yang positif signifikan dengan resiliensi, hal ini dikarenakan 

ketika remaja mampu memahami perasaan yang dialaminya dan perasaan orang 

lain, serta memiliki kesadaran terhadap dirinya akan membantu remaja memiliki 

tujuan dan terhindar dari ancaman negatif yang dihadapi oleh remaja. 

 Terkait hasil penelitian di atas, empathy dan self awareness adalah bagian 

dari aspek kecerdasan emosional yang dicetuskan oleh Goleman (1995). Individu  

yang resiliensi  secara psikologis digambarkan sebagai orang yang cerdas secara 

emosional Salovey et al (Tugade & Fredrickson 2004). Menurut Goleman (1995) 

kecerdasan emosional dapat didefinisikan dalam lima pembagian dari kecerdasan 
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emosional diantaranya, (1) mengenal atau mengetahui emosi diri sendiri, (2) 

mengelola emosi diri sendiri, (3) memotivasi diri, (4) empati kepada orang lain 

dan (5) mengenal dan memahami emosi orang lain. Menurut Salovey dan Mayer, 

(1990) kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan 

membedakan perasaan emosi secara pribadi dan orang lain, yang nantinya 

membantu individu dalam bertindak. Menurut Goleman (1995) kecerdasan 

emosional terbagi dalam dua bagian yaitu, pertama personal competence adalah 

kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi seseorang, 

terutama mental moods, proses dan reaksi yang dibutuhkan untuk mengalihkan 

perhatian pada keadaan mental yang rasional untuk membuat keputusan yang 

tepat. Kategori kedua yaitu, social competence yang adalah kemampuan 

seseorang untuk mengetahui dan berurusan dengan "diri orang lain", terutama 

untuk mendapatkan wawasan tentang kondisi emosi orang lain dengan 

menggunakan keterampilan dan empati untuk berhubungan dengan orang lain 

sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan secara sosial untuk diri mereka 

sendiri dan orang lain. 

 Dua bagian tersebut terdiri lagi dalam beberapa aspek. Menurut Goleman 

(dalam Lahon, 2016) kecerdasan emosional seseorang dapat diukur berdasarkan 

aspek berupa (a) self-awareness (kesadaran diri), (b) self-management yang juga 

mencakup, (c) self-control (kontrol diri), (d) self motivation (motivasi dari dalam 

diri), (e) social awareness (empati), dan (f) social skills yang mencakup adanya 

relationship management (hubungan interpersonal).  Terkait dengan hal itu 

menurut Salovey, Bedell, Detweiler dan Mayer (dalam Magnano et al, 2016) 

berpendapat bahwa orang-orang dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi 
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mampu menghadapi tuntutan emosional dari keadaan yang stress dan penuh 

tekanan dengan lebih baik karena mereka mampu secara akurat, memahami dan 

menilai emosi, serta memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan 

secara efektif.  Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika individu memiliki 

kecerdasan emosional yang tinggi, maka individu tersebut memiliki kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang menekan. 

 Berkaitan dengan hal di atas dalam, beberapa penelitian terkait dengan 

kecerdasan emosional menurut Salovey dan Mayer (dalam Papalia & Martorell, 

2014) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk dapat 

mempersepsikan, menerima emosi, menggunakan atau menampilkan, memahami, 

dan mengatur emosi sehingga dapat mencapai tujuan. Kecerdasan emosional 

memungkinkan seseorang untuk dapat memanfaatkan emosi-emosinya untuk 

dapat berdamai dengan lingkungan sosialnya secara efektif (Papalia & Martorell, 

2014). Sejalan dengan hal tersebut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Armstrong, et al (2011) mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional memiliki 

hubungan dengan resiliensi, hal ini dikarenakan pada saat seseorang yang 

memiliki kecerdasan emosional yang baik berada dalam keadaan stres, individu 

tersebut dapat berfungsi dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. 

 Terkait dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gustiana, et al 

(2016) pada penghuni lapas kelas II A Samarinda pada penelitiannya menjelaskan 

bahwa kecerdasan emosional menyumbangkan 70,7% terhadap resiliensi hal ini 

menunjukan bahwa terdapat korelasi signifikan antara kecerdasan emosi dengan 

resiliensi pada penghuni Lapas Kelas II A Samarinda. Hal ini serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Fauziya et al., 2017) yang melakukan 
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penelitiannya tentang hubungan kecerdasan emosi dengan resiliensi pada 

penyintas korban banjir, hasil penelitianya menjelaskan bahwa penyintas korban 

banjir yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, akan memiliki 

kesempatan lebih besar memiliki resiliensi yang tinggi, dibandingkan dengan 

korban penyintas korban banjir dengan kecerdasan emosi yang rendah. 

Kemampuan resiliensi yang didasarkan dari kecerdasan emosional sangat 

dibutuhkan dalam proses pemulihan korban bencana banjir dalam mengatasi fase 

kesembuhan dari bencana. 

 Dengan hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan positif antara 

kecerdasan emosional dan resiliensi. Sehingga peneliti memutuskan untuk melihat 

langsung kepada pengaruh kecerdasan emosional terhadap resiliensi pada 

mahasiswa tingkat akhir, karena pada penelitian sebelumnya belum dilakukan 

pada mahasiswa tingkat akhir. Dalam penelitian ini peneliti juga melihat bahwa 

penelitian mengenai hubungan kecerdasan emosional dan resiliensi sudah cukup 

banyak dilakukan seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya yang 

menjelaskan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, 

cenderung memiliki tingkat resiliensi yang tinggi dan sebaliknya. 

 Oleh sebab itu hal ini menambah salah satu alasan mengapa penelitian 

terhadap kedua variabel ingin melihat pengaruh pada kecerdasan emosional 

terhadap resiliensi dilakukan pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang 

mengerjakan tugas akhir. Maka dari itu peneliti merasa bahwa penting dan tertarik 

untuk menguji tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap resiliensi pada 

mahasiswa  tingkat akhir di Universitas X. 
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1.2 Masalah Penelitian 

 Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti 

adalah apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap resiliensi pada 

mahasiswa tingkat akhir di Universitas X. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap resiliensi pada mahasiswa tingkat akhir di Universitas X. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti membagi manfaat menjadi dua bagian, yaitu 

manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah : 

a. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat memberi sumbangsih, 

berupa masukan teoretis bagi psikologi perkembangan, dan psikologi 

positif dalam memahami penerapan atau aplikasi dari berbagai teori yang 

ada, dan dapat memperkaya teori-teori yang terkait. 

b. Dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

variabel kecerdasan emosional dan resiliensi. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah : 
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a. Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

Universitas tentang keadaan dan kondisi yang dialami oleh mahasiswa 

tingkat akhir yang harus diperhatikan. Berdasarkan teori, kecerdasan 

emosional adalah sesuatu yang dapat dikembangkan oleh karena itu, pihak 

Universitas dapat membantu mahasiswa untuk memberikan penyuluhan 

dan bimbingan bagaimana cara yang tepat ketika menghadapi stress yang 

menghambat penyelesaian tugas akhir. 

b. Dari penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan 

kemampuan kecerdasan emosional, untuk dapat memiliki Self awareness, 

Self control, dan self motivation, empathy dan social skills serta resiliensi 

yang tinggi. Sehingga pada saat mengerjakan tugas akhir mahasiswa 

mampu untuk mengolah emosi negatif dan hal-hal yang menghambat 

penyelesaian tugas akhir serta kemampuan untuk bertahan dalam kondisi 

yang memberi tekanan sehingga menjadi lebih efektif dan produktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


