
 

 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kehidupan emerging adulthood tidak terlepas dari yang namanya 

perubahan. Menurut Santrock (2003) masa emerging adulthood merupakan 

terjadinya masa peralihan perkembangan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa 

yang tergambarkan dari perubahan kognitif, biologis dan sosioemosional. Adapun 

perubahan kognitif tampak dari meningkatnya keterampilan berpikir secara logis, 

idealis maupun abstrak. Perubahan perkembangan biologis tampak pada 

perubahan hormonal, kematangan alat reproduksi bahkan perubahan bentuk tubuh 

seperti bertambahnya tinggi badan. Sementara, pada perubahan sosioemosional 

terdapat keinginan untuk lebih sering meluangkan waktu bersama teman sebaya 

serta adanya perubahan kemandirian (Santrock, 2007). Selain itu, individu pada 

masa ini terdapat perubahan sosial yang ditandai adanya pengaruh teman sebaya 

(peer group), pembuatan kelompok sosial yang baru, pola perilaku yang lebih 

matang, dan munculnya nilai-nilai tersendiri dalam memilih teman (Krori, 2011 

dalam Putro, 2017). 

Mahasiswa tergolong remaja akhir yang umumnya berumur antara 18-25 

tahun (Santrock, 2014). Selain itu, menurut Gunarsa (2001) salah satu tugas 

perkembangan remaja di masa ini adalah menambah kemampuan intelektual. Di 

usia ini tentunya remaja berada dalam tahap menjalani pendidikan di perguruan 

tinggi. Menurut Monks (dalam Estiane, 2015) di Indonesia sendiri rata-rata remaja 

yang setelah lulus dari sekolah menengah (SMA) akan meneruskan pendidikannya 



 

2 

ke perguruan tinggi. Hal itu dilatarbelakangi dengan berbagai alasan yaitu untuk 

merasakan ketika berada di pendidikan tinggi, memperoleh ilmu pengetahuan, 

mengembangkan kemampuan diri dan yang tak kalah penting mendapatkan gelar 

(Sharma, 2012). Oleh karena itu seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan 

pendidikan di Indonesia yang menuntut kesiapan sumber daya manusia yang 

berkualitas sehingga upaya yang dilakukan yaitu melalui pendidikan (Kurniaman 

& Noviana, 2017). Dengan demikian, inilah yang kemudian mendorong 

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  pada tahun 2018 

merencanakan sebuah program mengenai penerapan dan pengembangan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) guna memperoleh lulusan-lulusan yang 

berkarakter serta unggul yang memiliki nilai-nilai kebangsaan dan terampil di era 

revolusi industri 4.0 (revolusi industri generasi keempat) (Ristekdikti, 2018). 

Adanya program yang diterapkan oleh pemerintah membuat tuntutan 

tersendiri yang tinggi pada mahasiswa, mulai dalam hal belajar, tekanan untuk 

bisa memiliki pola berpikir kritis, kehidupan yang mandiri serta mahasiswa juga 

ikut berperan dalam lingkungannya (Hicks & Heastie, 2008 dalam Karuniawan & 

Cahyanti, 2013). Oleh karena itu, untuk mencapai hal itu memberikan beban dan 

dampak stres tersendiri bagi seorang mahasiswa. Menurut Kadapatti dan 

Ijayalaxmi (dalam Purwati & Rahmandani, 2018) stres yang terjadi pada 

mahasiswa biasanya disebut stres akademik. Stres akademik merupakan penilaian 

dan pemikiran mahasiswa tentang keadaan menekan yang dialaminya terkait 

berbagai macam stessor akademik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan 

dan pendidikan (Govarest & Gregoire, 2004). Hasil penelitian dari Agolla dan 

Ongori (2009) menunjukkan sumber stres dari pada mahasiswa yaitu tugas 
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perkuliahan yang banyak, ujian, kerja kelompok, penurunan motivasi dan tuntutan 

jadwal perkuliahan yang padat. Tugas dan tuntutan itulah yang kemudian 

mendorong munculnya respon dari mahasiswa Olejnik & Holschuh, dalam Rusdi, 

2015).  Setiap mahasiswa mempunyai gaya respon berbeda dalam menangani stres 

akademik mereka. Mulai dari respon berpikir seperti mulai cemas, takut gagal, 

berpikir terus menerus, respon perilaku yang menarik diri, tidur terlalu banyak 

atau sedikit dan terlebih lagi respon tubuh dengan menunjukkan adanya keringat 

ditangan, merasa lelah, sakit kepala, sakit perut; serta seringkali juga individu 

menunjukkannya melalui respon perasaan yang mulai murung, merasa takut 

bahkan cenderung mudah marah (Barseli1 & Ifdil, 2017). Respon yang dialami 

memberikan dampak negatif konsentrasi selama kuliah, minat bahkan motivasi 

mulai mengalami penurunan dan terlebih lagi bisa memberikan dampak yang 

tidak baik bagi diri sendiri seperti terlambat datang pada saat kuliah, merokok 

bahkan bisa sampai mengonsumsi alkohol (Wahyudi, Bebasari & Nazriati, 2015). 

Sebaliknya apabila individu bisa mengatasi stres tersebut bisa memberikan 

dampak positif. Penelitian menyebutkan dampak positif berupa meningkatkan 

kreativitas dan juga bisa mengembangkan diri. Selain itu mahasiswa juga bisa 

dengan mudah dalam belajar, bisa mengatasi tekanan di perkuliahan, rendahnya 

stres dan depresi, bahkan bisa membuat prestasi akademik menjadi lebih baik 

(Wahyudi, Bebasari & Nazriati, 2015; Rizky, Zulharman & Risma, 2014). 

Menariknya telah terbukti stres akademik berhubungan dengan sejumlah 

kondisi kesehatan yang memengaruhi kesehatan fisik (misalnya gejala somatik) 

juga kesehatan mental (depresi) bahkan untuk remaja di sekolah menengah, terkait 

masalah akademik diyakini menjadi salah satu masalah utama dan sumber stres, 

https://www.persamaankata.com/17716/menangani
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terutama di negara-negara Asia, seperti China, Korea, dan Singapura. Selain itu 

juga, banyak penelitian telah menyelidiki hubungan antara stres akademik dan 

kesehatan mental di antara siswa sekolah dasar dan menengah di daratan Cina 

(Guo, Yang, Cao, Li, & Siegrist, 2014; Huan, See, Ang, & Har, 2008; Zhang & 

Du, 2005). Dalam masyarakat Cina, prestasi akademik (seperti pangkat lulusan 

universitas, tingkat pendidikan tertinggi, dan IPK) menjadi kriteria untuk 

mengukur kemampuan individu terutama di pasar kerja. Hal itu disimbolkan 

sebagai keberhasilan secara finansial, peningkatan status sosial, memberikan 

reputasi sosial yang baik seperti pujian kepada keluarga dan sebagai contoh bagi 

teman sebayanya (Chen, 2012; dalam Chen & Glaude, 2017). 

Terkait masalah stres akademik khususnya di Indonesia, telah dilakukan 

beberapa penelitian yang menemukan bahwa pada mahasiswa reguler jurusan 

Keperawatan DIII Cirebon pada semester V tahun akademik 2014/2015 dan juga 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun pertama di Universitas Riau 

menunjukkan bahwa mereka mengalami yang namanya stres akademik. Hal itu 

juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kemampuan adaptasi maupun 

karakteristik dari sumber stres, serta penggunaan coping strategi ketika 

menghadapi stres (Suwartika, Nurdin & Ruhmadi, 2014; Wahyudi, Bebasari & 

Nazriati, 2015). 

Adapun uraian diatas tidak bisa dipungkiri adanya dampak negatif yang 

ditimbulkan dari stress akademik karena dunia perkuliahan merupakan dunia yang 

dipenuhi oleh berbagai ujian, nilai, tekanan dosen tuntutan teman kelompok 

bahkan deadline waktu yang berdekatan. Oleh karena itu mahasiswa 

membutuhkan coping guna mengatasi permasalahan berbagai tekanan akibat 
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stress akademik. Coping didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk 

menghadapi dan beradaptasi dengan situasi yang penuh tekanan, sebuah 

kemampuan yang memungkinkan orang bereaksi terhadap perilaku, pikiran dan 

emosi yang disebabkan oleh peristiwa yang ada (Hirsch et al, 2015, dalam Liu, 

2017). Menurut Walton (dalam Bamuhair, Farhan, Althubaiti, Agha, Rahman, & 

Ibrahim, 2015), coping juga bisa membantu proses adaptasi psikososial ketika 

berada di situasi yang menegangkan, mengurangi tingkat stres, mengatur waktu 

dengan efisien, penilaian positif, dukungan sosial. Strategi atau mekanisme coping 

yang digunakan oleh individu untuk membantu melindungi terhadap perasaan 

ketidakberdayaan dan kecemasan. Coping sendiri merupakan sebuah perilaku 

yang dilakukan seseorang guna menghadapi bahkan menghilangkan ketegangan 

seorang individu ketika berada dalam kondisi stress (Maryam, 2017).  

Menurut Lazarus dan Folkman (1987) terdapat dua bentuk coping stress 

yaitu problem focused coping yang seringkali digunakan ketika individu 

mempunyai pemikiran bahwa stressor yang ada dapat diubah.  Sebaliknya untuk 

emotion focused coping juga digunakan apabila individu memiliki pemikiran tidak 

dapat mengatasi serta mengubah stressor yang ada. Menurut Azmy, Nurihsan, & 

Yudha (2017) problem focused coping merupakan sebuah strategi yang digunakan 

individu dalam mengelola stres seperti mengubah lingkungan disekitarnya 

ataupun masalah yang sedang dihadapinya yang membuat individu tersebut 

tertekan, sedangkan emotion focused coping merupakan strategi dalam mengelola 

emosi yang diakibatkan oleh sumber stres yang penuh tekanan bagi individu 

tersebut. 
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Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam problem focused coping 

(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, dan Gruen, 1986) yakni 

confrontive coping, seeking social support, dan planful problem solving. Selain itu 

juga terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam emotion focused coping 

(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, dan Gruen, 1986) yakni self 

control, distancing, reappraisal, accept responsibility dan escape/avoidance. 

Hasil penelitian dari Sentani (2012) menunjukkan stres akademik pada mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dominan menggunakan problem 

focused coping yaitu mahasiswa berusaha mengatasi tekanan dari masalah yang 

dihadapi dan punya kecenderungan untuk mencari dukungan sosial seperti 

mencari bantuan atau informasi kepada orang lain untuk mengatasi tuntutan 

akademik, bahkan merencanakan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Pada tanggal 27 Februari 2019, peneliti berupaya melakukan wawancara 

singkat kepada seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (berinisial P), 

mahasiswa yang bersangkutan mengatakan bahwa : 

“Saya hampir setiap semester mengalami stres karena bekerja dengan 

tim kelompok sedangkan kecenderungan untuk kerja secara sendiri. Saya 

cenderung berpikir negatif ketika berada dalam kelompok. Jadinya pusing 

sendiri ketika memiliki kendala dalam kelompok sehingga kadang saya 

tidak tahu melampiaskan ke mana dan cenderung saya tidur ataupun 

makan ketika di perhadapkan situasi yang seperti itu”. 

Hal yang sama dikatakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang 

berinisial J yang mengatakan : 

 “Sama halnya saya juga cenderung untuk bekerja secara mandiri 

dibandingkan kerja kelompok menurut saya kerja kelompok itu tidak 

maksimal. Saya merasa terbeban ketika kerja kelompok dan biasanya 
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ketika itu diperhadapkan setiap semester saya kesusahan masalah itu 

biasanya tidur atau menangis”. 

Masalah yang dihadapi kedua mahasiswa diatas berkaitan erat dengan 

dunia akademik yang mana menjadi salah satu sumber stres dari proses 

pembelajaran yang berkaitan langsung dengan tugas kelompok (Desmita, 2010). 

Berdasarkan wawancara diatas, mahasiswa P dan J mengakui salah satu faktor 

mereka mengalami stres akademik yaitu pada saat mereka melakukan kerja 

kelompok untuk tugas perkuliahan, kedua mahasiswa memiliki kecenderungan 

lebih nyaman mengerjakan tugas secara mandiri dibandingkan kelompok.  Hal itu 

dilatarbelakangi kesulitan mengabungkan pemahaman yang ada dimasing-masing 

anggota kelompok. Adanya hal itu mendorong kedua mahasiswa mengalami  

tekanan dengan diperhadapkan keadaan tersebut. Sehingga, mahasiswa P & J 

mengakui bahwa hal tersebut berpengaruh pada cara mereka mengatasi keadaan 

yang ada yaitu dengan cara tidur maupun menangis.  

Adapun kedua respon mahasiswa diatas mulai mengalami yang namanya 

stres akademik terlihat menunjukkan salah satu respon perilaku memiliki 

kecenderungan menangis dan tidur (Barseli1 & Ifdil, 2017). Kedua respon 

tersebut menunjukkan menggunakan strategi emotional focused coping. Menurut 

Maryam (2017) berkaitan dengan perilaku coping yang mana berpusat pada emosi 

akan cenderung individu lakukan apabila individu tersebut merasa tidak bisa 

mengubah kondisi yang menekan dan hanya bisa menerima situasi tersebut karena 

sumberdaya yang dimiliki tidak mampu mengatasi situasi tersebut. Biasanya 

Individu yang mengalami keadaan tertekan cenderung untuk menangani atau 

menyelesaikan masalah sendirian, mencari perhatian dari orang lain, dan 
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menceritakan permasalahan tersebut kepada orang yang dapat dipercayainya 

(Azmy, Nurihsan, & Yudha, 2017). 

Menurut Maryam (2009) adapun faktor yang memengaruhi keberhasilan 

individu dalam melakukan coping, antara lain: kondisi kesehatan, konsep diri, dan 

kepribadian. Selain itu, menurut Taylor (2009) diperoleh dua faktor yang juga ikut 

memengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang asalnya dari 

dalam diri individu merupakan faktor internal seperti karakteristik sifat 

kepribadian dan metode coping yang digunakan. Sedangkan faktor yang berasal 

dari luar diri individu merupakan faktor eksternal, seperti: uang, waktu, 

pendidikan, kualitas hidup, dukungan dari keluarga, teman bahkan sosial. Hal itu 

sejalan dengan penelitian pada mahasiswa yang menjalin hubungan yang aman 

terhadap teman sebaya dimana mahasiswa mampu mengekspresikan perasaan dan 

ide-ide mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengalami positif dan empati 

dari orang lain. Ini menciptakan konteks emosional ketika mahasiswa merasa 

bebas dan didorong untuk meminta bantuan dan mengatasi masalah secara aktif 

(Siqueira & Dell'Aglio 2006 dalam Mota & Matos, 2013). 

Penelitian Mota dan Matos (2013) mengatakan jika terdapat peningkatan 

harga diri apabila menjalin kelekatan yang aman dengan teman sebaya serta bisa 

meningkatkan keterampilan sosialnya. Sama halnya, penelitian yang dilakukan 

Suratman (2013) juga mengatakan apabila remaja dengan kualitas kelekatan yang 

tinggi bisa mempunyai konsep diri yang baik. Adanya kelekatan yang aman 

bersama teman sebaya bisa mendorong untuk mengembangkan keterampilan 

sosialnya guna mengatasi adanya berbagai tekanan maupun interaksi di 

lingkungan sosial (Agarwal & Poojitha, 2017). Mendukung pernyataan tersebut 
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penelitian yang dilakukan Baron dan Byrne (dalam Purwati & Rahmandani, 2018) 

mengatakan dengan adanya keterampilan sosial tersebut remaja bisa dengan 

mudah menyelesaikan masalah seperti mencari dukungan emosional maupun 

saran dari teman sebaya. Inilah yang kemudian bisa membantu mengatasi masalah 

saat remaja mengalami stres. Individu yang bisa menyampaikan perasaannya serta 

memperoleh dukungan saat mengalami tekanan maupun masalah bisa 

menghilangkan bahkan mengurangi tekanan yang sedang dihadapinya maupun 

yang dirasakannya (Purwati & Rahmandani, 2018).  

Penelitan dari Farah, Krisnatuti dan Herawati (2013) menyebutkan 

melalui kehadiran teman sebaya mendorong remaja lebih bisa berekspresi, lebih 

mandiri, bahkan bisa bertoleransi dengan perbedaan budaya maupun perbedaan 

pendapat dengan teman seusianya. Yang terpenting disini apabila kelompok 

teman sebaya memberi dorongan secara sosial-emosional serta juga dukungan 

secara akademik. 

Menurut Armsden dan Greenberg (1987) peer attachment merupakan 

hubungan yang terjalin dan dibangun oleh individu ketika remaja bersama dengan 

teman-teman seusianya yang kemudian bisa mendapatkan rasa nyaman dan aman. 

Sedangkan menurut Neufeld (2004) peer attachment merupakan sebuah hubungan 

yang terjalin sangat kuat antara seorang mahasiswa dan teman-teman seusianya 

baik secara individu maupun kelompok. Menurut Armsden dan Greenberg (1987) 

terdapat tiga aspek kualitas dari attachment yaitu (a) komunikasi (communication) 

yang mana melalui komunikasi membuat ikatan antar remaja dengan teman 

sebaya semakin kuat dalam menghadapi permasalahan misalnya memberikan 

nasihat atau saran sehingga yang terpenting disini yaitu komunikasi di masa 
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remaja dengan teman sebayanya, (b) kepercayaan (trust) berhubungan dengan 

kepercayaan remaja kepada teman sebaya dan orang tua memahami dan mengerti 

keinginan serta kebutuhan dari remaja. Oleh karena itu bisa memenuhi kebutuhan 

seseorang dalam hal ini kepedulian sesama mahasiswa dengan teman sebayanya 

yang ditimbulkan dari pengalaman-pengalaman yang positif antar kedua individu, 

dan (c) keterasingan (alienation) berkaitan erat dengan penghindaran, pengabaian, 

ataupun penolakan dari teman sebayanya. 

Hubungan dengan teman sebaya bisa ditemukan di Fakultas Ilmu 

Pendidikan di Universitas Pelita Harapan dimana mahasiswa bisa berada dalam 

satu komunitas dengan jurusan yang sama. Hal itu didukung oleh beberapa 

kegiatan yang memungkinkan mereka sering bersama seperti discussion group, 

care group, gathering jurusan, reading group bahkan kegiatan himpunan 

mahasiswa prodi (HMP). Hal ini yang kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

UPH mempersiapkan para pendidik Kristen melalui proses pembelajaran yang 

holistis. Sejalan dengan visi yang ditetapkan yaitu menjadikan Fakultas Ilmu 

Pendidikan berpusat pada Kristus dan juga misi untuk menciptakan guru-guru 

Kristen yang bertanggung jawab, reflektif dan responsif. Sehingga setiap program 

yang dilaksanakan bertujuan pada transformasi hidup setiap mahasiswa yang 

terlibat di dalamnya. Dengan demikian faktor terpenting yang diperlukan yaitu 

adanya seperangkat peraturan dan prosedur agar tercipta suasana pembelajaran 

yang disiplin dan kondusif serta mencakup seluruh aspek kehidupan, meliputi 

kebaktian, studi, pergaulan, dan juga kehidupan sehari-hari. Hal itu guna untuk 

mencapai lulusan yang memiliki karakter, panggilan, kompetensi, dan kepedulian. 

Dalam perkuliahan diketahui mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki 
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standar akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 yang 

harus dicapai selama proses perkuliahan. Selain itu, jadwal kelas perkuliahan yang 

cukup banyak bahkan dari pagi sampai malam (19.00) tergantung mata kuliah 

yang diikuti (UPH, 2017). 

Mahasiswa juga bertanggung jawab untuk mengikuti semua perkuliahan 

yang ada di setiap semester dan dalam proses itu mahasiswa perlu memperhatikan 

setiap pengumpulan tugas karena apabila mengalami keterlambatan 

pengumpulannya mengakibatkan pemotongan nilai perhari. Disamping itu juga 

dalam masa-masa menjalani proses perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu 

Pendidikan juga mengikuti beberapa kegiatan seperti seminar, devosi, chapel, 

student assembly, care group. Hal yang terpenting juga mahasiswa diajarkan 

untuk mengenali dunia kerja yaitu dengan menjalankan tugas kerja yaitu SOW 

(student on work) dengan jumlah jam kerja 2000 jam dalam jangka waktu 4 tahun. 

Dari penjelasan yang ada, semua mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 

berada dalam fakultas yang sama dan juga berdomisili di asrama. Menurut 

Desmita (2009) berada didalam lingkungan, bersekolah maupun berpartisipasi 

dalam kegiatan yang sama menjadi awal terbentuknya hubungan dengan teman 

sebaya. Oleh karena itu, berada di asrama memungkinkan mahasiswa secara 

langsung menjalin sebuah hubungan yang dekat dengan teman sebayanya. 

Menurut Santrock (2014) mengatakan jika teman sebaya itu memiliki usia yang 

hampir setara atau kurang lebih sama. Mendukung hal tersebut penelitian dari 

Shook dan Clay, (2012) mengatakan jika siswa yang hidup bersama teman 

sekamar akan memberikan suasana yang sangat dekat, dapat berbagi pengalaman 

dengan teman sekamar mereka setiap saat bahkan sepanjang hari dan umumnya 
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untuk periode waktu yang lama dan sebagian besar hidup bersama selama 

menjalani proses perkuliahan.  

Pada saat remaja, figur attachment seperti teman sebaya (peer attachment) 

memainkan peran penting (Santrock, 2003). Oleh karena itu, selain orang tua 

remaja juga akan membangun kelekatannya dengan teman sebaya (Cassidy & 

Shaver,1999). Dimasa ini remaja menempatkan kepercayaannya pada teman 

sebaya dibandingkan orang tua maupun dewasa lainnya. Individu yang bisa 

percaya kepada teman sebayanya memiliki kedekatan emosional yang lebih serta 

mendorong adanya kebergantungan satu sama lain (Armsden & Greenberg, 2009). 

Adapun peningkatan tahapan kehidupan seseorang sehingga kelekatan juga ikut 

menyesuaikan dengan karakteristik tahapan yang ada (Mercer, 2006). Kelekatan 

dapat dibangun dengan mengacu pada hubungan antar dua individu yang memiliki 

jalinan emosional yang mendalam dengan memperoleh rasa aman dari figur 

kelekatannya serta menjalankan banyak hal secara bersama-sama guna menjaga 

hubungan tersebut (Santrock, 2007).  

Dari hasil penelitian Mota dan Matos (2013) mengatakan adanya kelekatan 

yang aman dengan teman sebaya dapat membantu coping strtaegies dan ketika 

individu terhubung secara emosional dengan teman sebaya maka individu akan 

cenderung didorong dalam mengembangkan strategi koping yang lebih adaptif 

ditandai dengan pencarian informasi, saran dan mampu mengkomunikasikan 

permasalahan mereka. Selain itu, menurut Kennedy & Kennedy, 2004 individu 

yang memiliki kelekatan yang aman bisa menggunakan coping stress yang  lebih 

baik dan adaptif. Sehingga ketika mahasiswa mempercayai teman sebayanya 

maka mahasiswa tersebut akan menceritakan mengenai perasaan emosi negatif 
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yang ia rasakan (Rasyid, 2012). Dengan demikian, mahasiswa yang terbuka pada 

emosi yang rasakannya dan memperoleh saran atau nasihat dari teman sebayanya 

bisa menurunkan tingkat stres (Purwati & Rahmandani, 2018).  

Dari fenomena dan penjelasan diatas maka peneliti ingin mengetahui 

apakah ada hubungan kelekatan dengan teman sebaya (peer attachment) dan 

coping stress pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Peneliti memilih 

populasi mahasiswa UPH dengan sampel  mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Karena mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan secara keseuluruhan merupakan 

mahasiswa beasiswa yang memiliki tanggung jawab serta tuntutan yang berbeda 

dari mahasiswa reguler pada umumnya. Dengan demikian adanya hubungan 

kelekatan dengan teman sebaya menjadi daya penggerak di dalam diri mahasiswa 

untuk menghadapi stres akademik dalam dunia perkuliahan dengan coping stress 

yang lebih sesuai dengan mahasiswa tersebut. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

peneliti merumuskan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu, “Apakah 

terdapat hubungan antara kelekatan dengan teman sebaya (peer attachment) dan 

coping stress pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang 

signifikan antara kelekatan dengan teman sebaya (peer attachment) dan coping 

stress pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 
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1. Penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya 

di bidang psikologi kesehatan, psikologi pendidikan, psikologi 

perkembangan dan psikologi sosial 

2. Penelitian ini bisa menjadi bahan acuan terhadap penelitian 

selanjutnya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan 

variabel coping stress dan peer attachment pada remaja yang 

mengalami stres akademik.  

3. Sementara itu terkait dengan bidang psikologi pendidikan, manfaat 

penelitian ini ialah untuk memberikan informasi mengenai gambaran 

stres akademik yang terjadi pada remaja. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Diharapkan melalui penelitian ini bisa membantu para pembaca 

untuk lebih memahami arti penting dampak yang ditimbulkan dari 

stres akademik.  

2. Bagi subjek penelitian khsususnya mahasiswa lebih sadar lagi dan 

mulai memperhatikan stres yang dialami sehingga mampu mengatasi 

stres dengan menggunakan coping yang sesuai.  

3. Adanya kelekatan dengan teman sebaya lebih membantu dan 

memudahkan mahasiswa memiliki coping yang sesuai guna 

menghadapi kesulitan. 

 

 

 

 


