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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketika melakukan penyusunan skripsi, mahasiswa akan berhadapan dengan 

berbagai runtutan proses melakukan penelitian (skripsi). Individu yang menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta menurut Siswoyo (2007) 

disebut dengan mahasiswa. Dalam universitas, untuk menyelesaikan jenjang S1,  

mahasiswa perlu menyusun suatu penelitian yang berkaitan dengan studi dari 

mahasiswa tersebut. Skripsi menurut Wisudaningtyas (2012) adalah karya 

pengetahuan yang menjadi syarat dalam ujian sarjana di depan penguji yang telah 

para pemimpin universitas bentuk. Dalam menyusun skripsi, mahasiswa harus 

mengikuti satu demi satu bagian yang ada dalam proses penyusunan skripsi, 

sehingga membuat banyak mahasiswa mengeluh mengenai beratnya menyusun 

skripsi (Wisudaningtyas, 2012). Menurut Wurinanda (dalam Fikry & Khairani, 

2017) dalam menyusun skripsi; mahasiswa dapat mengalami anxiety yang menurut 

Gunawati, Hartati, dan Listiara pada tahun 2006 (dalam Fikry & Khairani, 2017) 

dijelaskan bahwa anxiety pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ini timbul 

dari berbagai faktor seperti: tidak tercapai target untuk lulus tepat pada waktunya, 

perbaikan skripsi yang banyak, sulitnya menemukan literatur, dan proses saat 

melakukan bimbingan yang sulit dan adanya kendala.  
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Anxiety menurut Spielberger pada tahun 2007 (dalam Lalita, 2014) 

merupakan emosi atas pikiran, rasa tidak menyenangkan dan juga perubahan dari 

segi fisik seiring dengan munculnya stimulus yang menurut individu mengancam. 

Anxiety adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan di mana seorang individu 

dapat merasakan ketakutan bersamaan dengan meningkatnya dorongan secara fisik 

yang muncul dalam situasi yang mengancam dengan perilaku yang dihindari oleh 

individu  (Kring et al., 2014). Priest pada tahun 1994 (dalam Wisudaningtyas, 2012) 

menggambarkan anxiety dengan suatu perasaan takut, dalam keadaan yang tidak 

bisa dipastikan, suatu kebingungan,  penuh dengan tekanan. Menurut Freud (dalam 

Sitanggang & Wahyuni, 2014) anxiety adalah suatu perasaan yang tidak 

menyenangkan pada keadaan perasaan afektif bertepatan dengan adanya sensasi 

fisik yang memberi peringatan mengenai bahaya yang dapat terjadi. Ciri-ciri 

anxiety menurut Nevid, Rathus, dan Greene (2005) antara lain merupakan ciri-ciri 

fisik, ciri-ciri behavioral, dan juga ciri-ciri kognitif. Pertama adalah ciri-ciri fisik 

yang merupakan ciri secara fisik seperti kegelisahan, gugup, bergetarnya tangan 

atau anggota tubuh, banyak berkeringat, pusing, sakit perut, dan lain sebagainya 

(Nevid, Rathus, & Greene, 2005). Selanjutnya adalah ciri-ciri behavioral yang 

merupakan perilaku dari individu yang mengalami anxiety, perilaku ini meliputi 

perilaku menghindar, melekat, dan terguncang (Nevid, Rathus, & Greene, 2005). 

Kemudian ciri-ciri kognitif yang merupakan perilaku kognitif seperti khawatir 

mengenai suatu hal tertentu, terganggu oleh ketakutan yang dirasakan, khawatir 

mengenai hal yang dapat terjadi di masa depan, dan lain sebagainya (Nevid, Rathus, 

& Greene, 2005). 
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Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai anxiety atau 

kecemasan yang dirasakan oleh mahasiswa Universitas Pelita Harapan saat sedang 

menyusun skripsi.  

Menurut Kartono pada 1981 (dalam Christian & Moningka, 2012) terdapat 

tanda-tanda anxiety seperti terjadinya ketidakstabilan emosi, tersinggung atau 

marah dengan mudah, dan sering berada dalam keadaan yang heboh ataupun 

gelisah. Stern pada tahun 1964 (dalam Christian & Moningka, 2012) menyatakan 

bahwa terdapat simptom somatis yang mengacu pada ciri anxiety (muntah, 

bertambah kerasnya denyutan jantung, meningkatnya frekuensi buang air, sesak 

nafas, dan tremor pada otot).  

Peneliti telah melakukan wawancara pada beberapa mahasiswa Universitas 

Pelita Harapan yang sedang menyusun skripsi. Hasil dari wawancara didapatkan 

bahwa mahasiswa Universitas Pelita Harapan mengalami anxiety saat sedang 

menyusun skripsi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil wawancara, yaitu subjek CK 

(21 tahun) seorang mahasiswa Universitas Pelita Harapan jurusan Psikologi 

angkatan 2014 merasakan anxiety saat sedang menyusun skripsinya yakni berkaitan 

dengan ketakutan mengenai pemikiran subjek terkait dengan hasil penelitiannya 

yang belum ada.  

Kemudian peneliti melakukan wawancara pada subjek berinisial BS (21 

Tahun), BS merupakan mahasiswa Universitas Pelita Harapan jurusan Akuntansi 

angkatan 2015 yang sedang menyusun skripsi. BS juga merasakan anxiety apabila 

skripsinya tidak kunjung selesai. Ada juga rasa pusing yang dirasakan oleh BS 

ketika sedang di situasi yang menekan dirinya berkaitan dengan skripsi yang sedang 

disusun olehnya. 
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Subjek selanjutnya berinisial MT (21 Tahun) yang merupakan mahasiswa 

Universitas Pelita Harapan jurusan Hukum yang sedang menyusun skripsi 

menjelaskan mengenai anxiety yang dirasakannya terkait skripsi yang sedang 

disusun olehnya. MT merasakan anxiety mengenai masih belum jelasnya kapan 

skripsi yang disusunnya akan selesai dan juga anxious mengenai hasil akhir dari 

skripsi yang masih disusun olehnya. Serta MT pernah merasakan pusing ketika 

sedang mengerjakan skripsi atau memikirkan mengenai skripsi juga.  

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa anxiety yang dirasakan mahasiswa 

Universitas Pelita Harapan, jika dikaitkan dengan teori faktor-faktor yang 

memengaruhi anxiety menurut Adler dan Rodman (dalam Ghufron & Risnawita, 

2012) merupakan pikiran yang tidak rasional, contohnya menurut Ellis (dalam 

Ghufron & Risnawita, 2012) yakni pemikiran mengenai kegagalan katastropik atau 

asumsi bahwa akan terjadi hal buruk pada diri individu itu sendiri. Dengan hasil 

penelitian yang masih belum diketahui, subjek CK memikirkan mengenai hasil dari 

penelitiannya yang baginya bisa saja tidak baik. BS pun mengalami hal yang sama 

yaitu merasakan ada anxiety dalam dirinya mengenai skripsi yang disusun olehnya 

serta ketika memikirkan bila skripsi yang sedang ia susun tidak selesai. Serta hal 

yang sama pada subjek MT memiliki pemikiran negatif terkait penelitiannya ketika 

hasilnya masih belum ada; dan juga  MT merasakan anxiety mengenai kapan skripsi 

yang sedang disusun olehnya selesai. Hal-hal ini juga berkaitan dengan ciri-ciri 

kognitif dari anxiety menurut Nevid, Rathus, dan Greene (2005) yaitu mengalami 

kekhawatiran mengenai hal di masa yang akan datang. Rasa pusing yang BS dan 

MT rasakan ini seperti yang dinyatakan oleh Wolman pada tahun 1988 (dalam 

Wolman & Stricker, 1994) mengenai dampak dari anxiety yaitu sakit kepala serta 
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seperti dalam ciri-ciri anxiety menurut Nevid, Rathus, dan Greene (2005) yakni ciri-

ciri fisik yang meliputi adanya rasa pusing yang dialami oleh individu yang 

mengalami anxiety.  

 Menurut Prawirohusodo (dalam Wisudaningtyas, 2012) Anxiety dapat 

menjadi penghambat atas penampilan dan dapat menjadi suatu halangan yang bisa 

meminimalisasi kemampuan dalam berprestasi dari seorang individu. Untuk 

mengatasi anxiety itu sendiri salah satu caranya adalah dengan adanya peran dari 

self-efficacy. Mahasiswa membutuhkan adanya keyakinan atas kemampuan dalam 

diri untuk menyelesaikan skripsi yang disebut dengan self-efficacy (Bandura dalam 

Feist & Feist, 2008). Menurut Bandura (dalam Feist & Feist 2008), tinggi 

rendahnya self-efficacy berkombinasi dengan suatu lingkungan responsif maupun 

yang tidak responsif. Hal tersebut dapat menghasilkan empat hal yang dapat 

diprediksi yaitu apabila terdapat self-efficacy tinggi dan ada lingkungan yang 

responsif dapat diperkirakan adanya kesuksesan. Prediksi kedua adalah apabila self-

efficacy rendah dan adanya lingkungan yang responsif dapat membuat individu 

tersebut mengamati lingkungan (orang lain) yang telah berhasil untuk 

menyelesaikan tugas yang dianggap individu tersebut sulit. Prediksi yang ketiga 

adalah apabila self-efficacy tinggi dipertemukan pada lingkungan tidak responsif 

dapat membuat individu dengan self-efficacy tinggi tersebut mengubah lingkungan 

contohnya adalah dengan melakukan protes. Prediksi terakhir adalah apabila self-

efficacy yang rendah dihadapkan pada lingkungan yang tidak responsif dapat 

membuat individu dengan self-efficacy rendah tersebut menjadi apati, mudah 

menyerah, dan juga akan timbul rasa tidak berdaya. Maka dari teori tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi tidak akan 
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menyerah dan akan terus berusaha untuk tetap bekerja menuju pada tujuannya dan 

juga berusaha untuk meraih kesuksesan. Bandura pada tahun 1977 (dalam Christian 

& Moningka, 2012) menyatakan bahwa self-efficacy merupakan evaluasi dari 

seorang individu terhadap kemampuan maupun kompetensi yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan, melakukan tugas atau dalam berhadapan dengan hambatan-

hambatan. Self-efficacy menurut Bandura (dalam Myers & Twenge, 2017) 

merupakan bagaimana individu merasa memiliki kompetensi dalam melaksanakan 

sebuah tugas. Baron dan Byrne (2005) menjelaskan self-efficacy sebagai evaluasi 

kemampuan atau kompetensi dari seorang individu dalam suatu tugas, untuk 

mencapai tujuan, dan juga dalam bagaimana individu mengatasi permasalahan. 

Menurut Luszczynska, Scholz, & Schwarzer, (2005) self-efficacy merupakan 

keyakinan individu dengan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan hal-hal 

tertentu yang dibutuhkan dalam mencapai keinginan individu tersebut.   

Myers dan Twenge (2017) menyatakan bahwa self-efficacy merupakan 

pengarah bagi seorang individu dalam menuju tujuan yang menantang dan terus 

bertahan dalam tujuan tersebut. Bandura (dalam Alwisol, 2004) menyatakan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang memengaruhi self-efficacy yaitu, pengalaman 

keberhasilan atau mastery experiences, pengalaman orang lain atau vicarious 

experience, persuasi sosial atau social persuation, dan juga keadaan fisiologis dan 

emosional atau physiological and emotional states. 

Bandura pada 1997, Al-Darmaki pada 2005, Diaz, dkk pada 2001, Siddique, 

dkk pada 2006, dan Valois, dkk pada 2013 melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara self-efficacy dengan kecemasan state dan juga self-efficacy dengan 

kecemasan trait (dalam Lalita, 2014). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut 
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adalah terdapat hubungan yang negatif antara self-efficacy dengan kecemasan state 

dan juga terdapat hubungan yang negatif antara self-efficacy dengan kecemasan 

trait (dalam Lalita, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Wisudaningtyas 

pada tahun 2012 diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara self-efficacy dengan kecemasan dalam menghadapi ujian skripsi pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

(Wisudaningtyas, 2012). Subjek dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Wisudaningtyas pada tahun 2012 adalah mahasiswa yang telah selesai dalam proses 

menyusun skripsi dan subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Pelita Harapan yang sedang meyusun skripsi sehingga perbedaan yang ada adalah 

peneliti memilih untuk meneliti mengenai hubungan antara self-efficacy pada 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi karena dalam penyusunan skripsi pun 

mahasiswa berpotensi untuk mengalami anxiety (Wurinanda dalam Fikry & 

Khairani, 2017).  

Universitas Pelita Harapan merupakan universitas swasta yang berpegang 

teguh atas iman Kristiani yang terletak di Lippo Karawaci dan telah berdiri sejak 

tahun 1994. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan atau YPPH merupakan yayasan 

yang mendirikan Universitas Pelita Harapan yang didirikan oleh Dr. (HC) James T. 

Riady dan juga Dr. (HC) Johannes Oentoro, Ph.D. Universitas Pelita Harapan ini 

menjunjung adanya pengetahuan, iman, dan juga karakter.  

Peneliti memilih penelitian untuk melihat hubungan di antara self-efficacy 

dan anxiety pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang memiliki sistem 

waktu perkuliahan lebih singkat dari universitas lain di Indonesia. Sistem 

perkuliahan di Universitas Pelita Harapan merupakan sistem trimester yang mana 
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dalam 1 tahun setiap mahasiswa (kecuali mahasiswa Fakultas Kedokteran dan 

Teachers College) akan menempuh 3 semester. Sistem tersebut berbeda dengan 

sistem perkuliahan di universitas lainnya di Indonesia.  

Urgency dari penelitian ini adalah peneliti ingin meneliti hubungan antara 

self-efficacy dengan anxiety pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang 

sedang menyusun skripsi karena Universitas Pelita Harapan merupakan universitas 

yang menerapkan waktu belajar selama 3,5 tahun (10 semester) dan ini merupakan 

waktu yang lebih singkat dibandingkan universitas lain yang menerapkan waktu 

belajar selama 4 tahun atau 8 semester. Dengan waktu belajar dan penyelesian 

skripsi yang lebih singkat dibandingkan mahasiswa di universitas lain dengan 

waktu belajar 4 tahun, rasa anxious pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan 

dapat muncul, seperti yang dijelaskan oleh Blackburn dan Davidson (dalam Latifa, 

2012) bahwa rasa cemas (anxious) dapat muncul ketika individu bertemu dengan 

suatu stimulus. Stimulus dalam konteks ini adalah waktu berkuliah dan juga waktu 

untuk menyelesaikan skripsi yang lebih pendek dan hal ini dapat memicu anxiety 

pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang sedang menyusun skripsi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara self-efficacy dengan kecemasan pada 

mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang sedang menyusun skripsi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan yang ada di antara 

self-efficacy dengan kecemasan pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan 

yang sedang menyusun skripsi.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Peneliti berharap hasil penelitian dapat memberi sumbangsih dan memberi 

tambahan kajian dan informasi secara teoretis terkait dengan hubungan antara self-

efficacy dengan anxiety, khususnya dalam memberi informasi dalam bidang 

psikologi sosial.  

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya untuk lebih memahami variabel self-efficacy dan anxiety pada 

mahasiswa Universitas Pelita Harapan yang sedang menyusun skripsi.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian dapat berguna dan dapat memberi 

informasi bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi untuk meningkatkan self-

efficacy dan menyadari anxiety yang mungkin terdapat dalam diri mereka.  

Bagi lingkungan di sekitar mahasiswa yang sedang menyusun skripsi untuk 

mendukung mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dan memahami kesulitan-

kesulitan yang dapat terjadi saat proses penyusunan skripsi. 
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