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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perguruan tinggi menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) 

nomor 22 tahun 1961 (bab I, pasal 1) bahwa perguruan tinggi adalah “lembaga 

ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di 

atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan 

pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah.” 

Dalam menjalankan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah yang 

memberikan pengajaran dengan cara ilmiah, maka mahasiswa diwajibkan untuk 

melalui tugas akhir yang berbentuk Mata Kuliah Skripsi / Magang sebelum 

dinyatakan lulus. Mahasiswa yang menempuh jenjang S1 jika ingin mendapatkan 

gelar sarjana, maka perlu menyelesaikan tugas akhir (Hanapi & Agung, 2018).  

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan sedang menempuh 

pembelajaran di Perguruan Tinggi. Menurut Arnett (2000) mahasiswa termasuk 

dalam emerging adulthood, yang merupakan transisi dari masa remaja menuju 

masa dewasa (usia 18-25 tahun). Karakteristik perkembangan pada mahasiswa 

dijelaskan melalui Santock (2002) bahwa, pada tahapan usia mahasiswa mulai 

mengembangkan sikap mandiri dalam pengambilan keputusan. Selain itu, 

berdasarkan teori Piaget mengenai perkembangan kognitif bahwa pada tahapan 

usia mahasiswa termasuk ditahap formal operational yang berarti individu sudah 

dapat berpikir secara konseptual, abstrak, dan logis (Santrock, 2010). Berdasarkan 

karakteristik perkembangan pada mahasiswa yang sudah disebutkan di atas, maka 
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seharusnya mahasiswa sudah memiliki kemampuan atau kapasitas untuk 

menyelesaikan tugas akhir yang menuntut mahasiswa untuk dapat menganalisa 

suatu konsep. Namun ternyata, masih banyak mahasiswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan tugas akhirnya. 

Dilansir dari survei yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (2009), didapatkan hasil bahwa pada tahun akademik 2001/2002 sampai 

2009/2010 menunjukkan bahwa perguruan tinggi menerima rata-rata sebanyak 

868.050 mahasiswa baru dan meluluskan rata-rata sebanyak 451.168 mahasiswa. 

Dari jumlah penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, hanya 51.97% 

yang dinyatakan lulus dan sisanya sebanyak 48.03% tidak diketahui statusnya. 

Tidak diketahui status tersebut, dapat terjadi karena Menurut Ahmad, Suhartono, 

dan Dewi (2017) status yang tidak diketahui tersebut dapat terjadi karena masih 

perlu mengulang mata kuliah, mahasiswa yang cuti (tidak aktif), dan mahasiswa 

yang terkena drop out karena melebihi masa studi yang telah ditetapkan.  

Survei di atas didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Master 

(2012), bahwa terdapat tantangan maupun kesulitan yang dihadapi mahasiswa 

baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan 

faktor yang ada dalam diri mahasiswa, seperti rasa kurang tertarik dalam 

penelitian, kurangnya kemampuan menuangkan ide dalam bentuk tulisan, 

kurangnya prestasi akademis dalam perkuliahan, kurang terbiasa menulis karya 

ilmiah, dan kurang terbiasa mengerjakan tugas terjadwal dengan batas waktu 

tertentu. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan faktor yang ada di luar diri 

mahasiswa, seperti dana untuk penelitian yang terbatas, kesulitan mencari sumber 

atau literatur, dan terdapat masalah antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. 
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Dari permasalahan di atas yang dihadapi mahasiswa tingkat akhir, didukung 

juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawati, Hartati, dan Listiara 

(2006) bahwa terdapat masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa ketika sedang 

mengerjakan tugas akhir, yaitu seperti rasa ketertarikan yang kurang pada 

penelitian, kurangnya kemampuan menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan, dan 

kurangnya prestasi akademis di perkuliahan.  

Untuk memulai penelitian ini, peneliti juga telah melakukan survei secara 

online melalui google form pada tanggal 05-20 April 2019 kepada 100 mahasiswa 

yang sedang mengerjakan tugas akhir di Perguruan Tinggi daerah Tangerang 

untuk mengetahui hambatan dalam penyusunan tugas akhir. Dari hasil penelitian 

tersebut, didapatkan hasil bahwa sebanyak 37% kesulitan dalam mencari judul 

penelitian, sebanyak 35% mahasiswa tidak mampu dalam menuangkan ide dalam 

bentuk tulisan, dan sebanyak 33% kesulitan dalam mengakses literatur. 

Peneliti telah melakukan pre-eliminary interviews kepada enam mahasiswa 

yang sedang berkuliah di universitas daerah Kota Tangerang. Disimpulkan dari 

beberapa pendapat mahasiswa bahwa, tugas akhir merupakan tugas di akhir 

perkuliahan sebelum mahasiswa dinyatakan lulus dan merupakan gabungan dari 

aplikasi teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan sehingga menciptakan 

suatu karya atau penelitian baru. Beberapa mahasiswa memberikan pendapat 

mengenai keyakinan dirinya untuk dapat berhasil menyelesaikan tugas akhir, 

didapatkan hasil bahwa beberapa mahasiswa yakin dan beberapa kurang yakin 

akan kemampuannya untuk dapat berhasil menyelesaikan tugas akhir. Dari hasil 

interview, terdapat satu mahasiswa yang awalnya kurang yakin namun pada 

akhirnya memiliki keyakinan bahwa dirinya dapat menyelesaikan tugas akhir 
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hingga selesai karena percaya akan adanya pertolongan dan penyertaan Tuhan 

dalam hidupnya. Beberapa mahasiswa yang kurang yakin disebabkan oleh adanya 

kesulitan dalam mencari sumber referensi atau literatur yang mendukung 

penelitian, kurang yakin akan kemampuan yang dimiliki dirinya, dan belum 

adanya persiapan yang matang dalam menghadapi tugas akhir. Kurangnya 

persiapan tersebut seperti, kurangnya prestasi akademis dalam perkuliahan dan 

kesulitan dalam menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Rasa kurang yakin akan 

kemampuan diri mahasiswa untuk dapat berhasil menyelesaikan tugas akhir 

berkaitan dengan efikasi dirinya.  

Efikasi diri penting bagi mahasiswa, terutama pada mahasiswa yang sedang 

melakukan tugas ilmiah yaitu pengerjaan tugas akhir seperti skripsi atau magang 

(Ulfah, 2010). Efikasi diri dipersepsikan mahasiswa pada saat individu sedang 

menghadapi tantangan atau hambatan dalam pengerjaan tugas akhir. Hal tersebut 

didukung oleh Suseno (2012) bahwa efikasi diri merupakan keyakinan yang 

dimiliki individu bahwa ia mempercayai dalam dirinya terdapat kemampuan 

untuk berhasil mengerjakan suatu tugas hingga selesai. Individu akan memiliki 

kesempatan yang besar, jika yakin akan dirinya sendiri mampu menyelesaikan 

suatu tugas dengan baik. Namun sebaliknya, individu tidak memiliki kesempatan 

yang besar, jika individu tersebut kurang yakin akan dirinya sendiri mampu 

menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Artinya, individu yang memiliki 

keyakinan dan kepercayaan atas kemampuan dirinya akan merasa mempunyai 

kesempatan yang besar untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik.  

Pendapat diatas, didukung juga oleh pendapat Bandura (1997) bahwa efikasi 

diri merupakan suatu keyakinan individu akan dirinya sendiri yang ditunjukkan 
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dengan kemampuan individu untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian 

tindakan yang diperlukan untuk berhasil. Individu yang mempunyai tingkat 

efikasi diri yang tinggi akan lebih mudah menghadapi tantangan yang muncul. 

Namun sebaliknya, individu yang mempunyai tingkat efikasi diri yang rendah 

akan lebih sulit dalam menghadapi tantangan sehingga kurang percaya akan 

kemampuan dirinya sendiri dan cenderung menyerah. Pendapat diatas, didukung 

juga oleh pendapat Santrock (2007) bahwa efikasi diri adalah kepercayaan 

individu akan kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi suatu situasi.  

Bandura (1997) menjelaskan bahwa terdapat tiga dimensi yang membentuk 

teori efikasi diri yaitu level, generality, dan strength. Dimensi level diartikan 

dengan tinggi atau rendahnya keyakinan individu dalam menghadapi suatu tugas 

yang sulit, sedangkan dimensi generality diartikan sebagai keyakinan bahwa 

individu dapat melakukan suatu tugas dalam bidang luas maupun bidang tertentu, 

dan dimensi strength diartikan sebagai tinggi atau rendahnya keyakinan dalam diri 

individu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.  

Salah satu yang dapat berperan dalam membentuk efikasi diri pada mahasiswa 

yang sedang menyusun tugas akhir adalah melalui adanya dukungan sosial dari 

teman sebaya (Hanapi & Agung, 2018). Melalui adanya dukungan sosial teman 

sebaya dapat memberikan kenyamanan serta penghargaan kepada orang lain yang 

menerimanya (Sarafino, 1998).  

Zimet dkk. (1998) menyatakan bahwa terdapat dukungan sosial yang berasal 

dari keluarga, teman sebaya, dan significant other. Pada penelitian ini, peneliti 

ingin melihat dukungan sosial yang berasal dari teman sebaya. Dukungan sosial 

yang berasal dari teman sebaya sangat berkaitan dengan usia individu yang berada 
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pada tahap emerging adulthood. Santrock (1998) menyatakan bahwa pada masa 

dewasa, hubungan individu dengan orang tua menurun, sedangkan hubungan 

individu dengan teman sebaya meningkat. Sehingga dukungan sosial yang berasal 

dari teman sebaya lebih berpengaruh pada individu yang di dalam penelitian ini 

merupakan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas mengenai efikasi diri, 

terdapat adanya hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dan efikasi diri. 

Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani 

(2016) bahwa dukungan sosial teman sebaya memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap efikasi diri pada remaja awal. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa masa 

remaja awal merupakan masa penggalian potensi dan pengembangan diri yang 

ditunjukkan dengan adanya sosialiasi dengan teman sebaya dan lingkungannya. 

Tingginya dukungan sosial teman sebaya akan mempengaruhi keyakinan diri 

remaja akan kemampuan yang dimilikinya, sehingga dukungan sosial teman 

sebaya pada remaja memiliki hubungan yang signifikan terhadap efikasi diri.   

Sinaga dan Kustanti (2017) juga melakukan penelitian melihat hubungan 

antara dukungan sosial teman sebaya terhadap efikasi diri pada mahasiswa. Dari 

hasil penelitian ini, terdapat beberapa faktor bahwa dukungan sosial teman sebaya 

memberikan suatu dukungan yang berisi empati, saling berbagi, dan saling 

membantu. Beberapa faktor tersebut dapat membantu individu mengalahkan 

gangguan yang dialami seperti adanya rasa penolakan dari lingkungan sosial, 

perasaan kesepian, maupun frustasi (Solomon, 2004). Karena itu, mahasiswa 

membutuhkan dukungan sosial dari teman sebaya untuk saling berbagi masalah 

yang ada dan saling membantu dalam mencari solusi yang tepat bersama.  
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Selain itu, terdapat penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hanapi dan Agung 

(2018) mengenai hubungan dukungan sosial teman sebaya terhadap efikasi diri 

pada mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir dan hasilnya berkorelasi 

positif. Artinya bahwa semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya, maka akan 

semakin tinggi efikasi diri pada mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Dari 

hasil penelitian ini, terdapat faktor yang menyebabkan adanya hubungan 

dukungan sosial teman sebaya terhadap efikasi diri pada mahasiswa yang sedang 

mengerjakan tugas akhir yaitu dukungan sosial teman sebaya memunculkan 

dorongan pada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, sehingga individu 

akan termotivasi dan muncul usaha lebih untuk menyelesaikannya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Desmita (2010) bahwa dengan adanya dukungan sosial teman 

sebaya, maka mahasiswa akan mendapat dorongan emosional, sosial, dan menjadi 

individu yang mandiri.  

Berdasarkan teori dukungan sosial menurut Sarafino (1998), bahwa teori 

dukungan sosial terbentuk dari dimensi-dimensi, yaitu dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan 

dukungan jaringan sosial. Dukungan emosional dapat ditunjukkan melalui sikap 

perhatian, empati, dan pemberian semangat kepada individu. Dukungan 

penghargaan dapat ditunjukkan melalui sikap mendukung ide-ide yang individu 

ungkapkan, dukungan instrumental dapat ditunjukkan melalui sikap membantu 

secara langsung (materi, tenaga), dukungan informasi dapat ditunjukkan melalui 

pemberian saran, masukkan, nasihat pada individu, dan dukungan jaringan sosial 

dapat ditunjukkan melalui penerimaan individu menjadi bagian dalam suatu 

kelompok sosial.  
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Salah satu faktor yang memengaruhi efikasi diri adalah sifat tugas yang 

dihadapi apakah tugas tersebut kompleks dan sulit atau sederhana dan mudah 

(Bandura, 1997). Bila individu dihadapkan dengan sifat tugas yang semakin 

kompleks dan sulit, maka semakin besar keraguan bahwa individu tersebut dapat 

melakukannya sehingga dapat menimbulkan stres. Namun sebaliknya, bila 

individu dihadapkan dengan sifat tugas yang sederhana dan mudah, maka individu 

akan lebih percaya akan kemampuannya untuk berhasil. Maka dari itu mahasiswa 

membutuhkan hardiness personality yang berfungsi sebagai sumber untuk 

menghadapi berbagai kejadian yang menimbulkan stres, yang dalam penelitian ini 

adalah pengerjaan tugas akhir.  

Indriati dan Muti’ah (2015) berpendapat bahwa individu yang memiliki efikasi 

diri dan kepribadian hardiness yang tinggi maka dapat membantu individu 

memiliki keyakinan dalam dirinya untuk menghadapi tantangan ataupun masalah 

dengan lebih kuat dan dapat berhasil.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan Kobasa (1979) kepada kelompok usia 

remaja, dewasa, lansia bahwa perbedaan usia seseorang akan mempengaruhi 

tingkat stres yang dihadapi. Tingkat stres berasal dari masalah yang dihadapi 

berdasarkan tahapan usia individu, sehingga setiap individu akan mempunyai 

tingkat hardiness yang berbeda-beda tergantung kompleksitas masalah yang 

dihadapinya.  

Terdapat juga penelitian luar yang dilakukan oleh Shekarey, Amiri, dan 

sedaghat (2010), hasilnya bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif 

antara hardiness dengan efikasi diri pada siswa perempuan di jenjang SMA. 
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Dengan meningkatnya keyakinan mengenai kemampuan diri siswa, maka akan 

meningkatkan hardiness yang dimilikinya dan berlaku sebaliknya.  

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Indriati dan Muti’ah (2015) 

bahwa terdapat hubungan positif antara hardiness dengan efikasi diri pada lansia 

yang masih bekerja. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi efikasi diri pada 

lansia yang masih bekerja maka semakin tinggi pula hardiness lansia, sebaliknya 

bila semakin rendah efikasi diri pada lansia yang masih bekerja maka akan 

semakin rendah hardiness pada lansia.  

Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tindaon dan Rusmawati 

(2018) bahwa hardiness berkorelasi positif dengan efikasi diri keputusan karir 

pada siswa SMA. Artinya, bahwa semakin tangguh hardiness maka semakin 

tinggi efikasi diri keputusan karir pada siswa SMA, sebaliknya bahwa semakin 

tidak tangguh hardiness maka semakin rendah efikasi diri keputusan karir pada 

siswa SMA. 

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, bahwa belum terdapat 

hubungan hardiness dengan efikasi diri pada mahasiswa yang sedang menyusun 

tugas akhir. Namun, peneliti menggunakan sumber penelitian sebelumnya karena 

hardiness seseorang individu akan berbeda-beda berdasarkan tahapan usia 

individu. Dalam penelitian ini, hardiness yang dimaksud merupakan tahapan usia 

emerging adulthood pada mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. 

Menurut Gentry dan Kobasa (1984) bahwa tipe kepribadian hardiness 

merupakan tipe kepribadian yang sangat penting dalam perlawanan terhadap stres. 

Didukung dengan pendapat Barton (dalam Cole, Field, & Harris, 2004) bahwa 

hardiness merupakan kemampuan pribadi dalam menghadapi tantangan secara 
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positif. Pendapat ini, diperkuat dengan pendapat oleh Britt (dalam Cole, Field, & 

Harris, 2004) bahwa hardiness dapat mempengaruhi seorang individu dalam 

menghadapi setiap tantangan yang ditemui. Maddi dan Kobasa (dalam Cole, 

Field, & Harris, 2004) berpendapat bahwa individu yang memiliki kepribadian 

hardiness yang tinggi akan mempengaruhi diri individu tersebut untuk mengatasi 

masalah dengan cara mengubah kejadian masalah tersebut menjadi lebih ringan 

untuk dihadapi. Selain pendapat di atas, Thomas (2006) menyatakan bahwa 

hardiness merupakan keberanian dan motivasi dalam diri individu untuk 

menghadapi setiap masalah dan keadaan stres yang muncul. 

Hardiness mempunyai tiga dimensi yang dikategorikan oleh Kobasa (1979), 

yaitu dimensi control, commitment, dan challenge. Individu yang memiliki tiga 

dimensi hardiness tersebut, cenderung akan dapat bereaksi positif pada suatu 

peristiwa yang menimbulkan stres. Kobasa, Maddi, dan Kahn (1982) menjelaskan 

bahwa terdapat fungsi dari hardiness dalam diri seorang individu, yaitu hardiness 

dapat membantu proses adaptasi individu, hardiness dapat membantu toleransi 

terhadap frustasi, hardiness dapat membantu mengurangi dampak negatif dari 

stres, hardiness dapat mengurangi kecenderungan individu terkena burnout, 

hardiness dapat mengurangi penilaian negatif terhadap suatu kejadian, hardiness 

dapat meningkatkan ketahanan diri terhadap stres, dan hardiness dapat membantu 

individu untuk dapat melatih mengambil keputusan. Sehingga, dengan adanya 

fungsi dari hardiness, dapat membantu meningkatkan efikasi diri individu. 

Berdasarkan data di atas terkait dengan adanya fenomena bahwa masih 

banyak mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan tugas akhirnya, peneliti ingin 

melihat pengaruh dukungan sosial teman sebaya dan hardiness sebagai dua faktor 
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yang masing-masing mempengaruhi efikasi diri pada mahasiswa yang sedang 

menyusun tugas akhir Angkatan 2016, Universitas X daerah Kota Tangerang. 

Alasan peneliti memilih partisipan penelitian tersebut adalah peneliti menemukan 

bahwa terdapat faktor dari luar individu (nature) dan faktor dari dalam individu 

(nurture) yang memiliki pengaruh pada tinggi rendahnya efikasi diri yang dimiliki 

individu. Faktor dari luar individu merupakan dukungan sosial teman sebaya, 

sedangkan faktor dari dalam individu merupakan kepribadian hardiness. Kedua 

faktor tersebut menjadi menarik untuk diteliti sehingga nantinya peneliti dapat 

melihat seberapa besar sumbangan pengaruh dari masing-masing variabel 

tersebut. Berkaitan dengan efikasi diri, bahwa terdapat fenomena mahasiswa 

merasa kurang yakin akan kemampuan dirinya dapat menyelesaikan tugas akhir 

tepat waktu. Rasa kurang yakin tersebut dikarenakan kurangnya sumber literatur 

dan kurangnya persiapan dari dalam diri mahasiswa seperti kurangnya prestasi 

akademis dalam perkuliahan dan ketidakmampuan menulis karya ilmiah dengan 

sistematis. 

Penelitian ini berbeda daripada penelitian sebelumnya. Peneliti belum 

menemukan sumber yang mengukur mengenai pengaruh variabel dukungan sosial 

teman sebaya terhadap efikasi diri dan pengaruh variabel hardiness terhadap 

efikasi diri pada mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Pada penelitian 

sebelumnya, peneliti telah menemukan bahwa terdapat hubungan antara variabel 

dukungan sosial teman sebaya terhadap efikasi diri dan hubungan antara variabel 

hardiness terhadap efikasi diri.  
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah terdapat pengaruh dukungan sosial teman sebaya terhadap efikasi 

diri pada mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir di Universitas X? 

2. Apakah terdapat pengaruh hardiness terhadap efikasi diri pada mahasiswa 

yang sedang menyusun tugas akhir di Universitas X? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

dukungan sosial teman sebaya terhadap efikasi diri dan hardiness terhadap efikasi 

diri pada mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir di Universitas X yang 

termasuk tahap usia emerging adulthood.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur ilmu yang dapat 

digunakan untuk penunjang penelitian selanjutnya mengenai 

pentingnya pengaruh dukungan sosial teman sebaya dan hardiness 

sebagai dua faktor yang masing-masing mempengaruhi efikasi diri 

pada mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. 

2. Manfaat Praktis  

a. Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar mahasiswa dapat 

mengetahui serta memahami pentingnya dukungan sosial teman 

sebaya yang dapat membantu meningkatkan efikasi diri pada 

mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. 
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b. Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar mahasiswa mengetahui 

serta menerapkan pribadi yang hardy sehingga dapat membantu untuk 

meningkatkan efikasi pada mahasiswa yang sedang menyusun tugas 

akhir. 

c. Sebagai acuan bagi para tenaga pendidik dalam upaya peningkatan 

efikasi diri melalui dua faktor yang masing-masing mempengaruhi 

yaitu melalui dukungan sosial teman sebaya dan hardiness pada 

mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


