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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perguruan tinggi sebagai lembaga pengelola dan penyelenggara pendidikan 

memiliki peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia 

yang handal. Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki visi “Menjadi Pusat 

Pendidikan Islam dan Pengembangan Iptek yang Islami dan Memberi Arah 

Perubahan”, dan misi sebagai berikut :1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni sebagai bagian dari ibadah kepada allah atau (intergrated) yang 

memberi impak terwujudnya masyarakat utama, 2) Mengembangkan sumber daya 

manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan memberi arah perubahan dalam 

rangka mewujudkan masyarakat utama. 

Mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari perguruan tinggi perlu 

mempersiapkan diri dan menjalankan perannya dengan semaksimal mungkin. 

Salah satu indikator keberhasilan mahasiswa dalam menjalankan perannya adalah 

dengan menyelesaikan studi sesingkat mungkin disertai dengan hasil studi yang 

memuaskan, baik dengan melakukan penelitian lewat pengamatan, wawancara, 

pengumpulan pendapat maupun lewat penelusuran pustaka. Oleh sebab itu, tidak 

mengherankan bila banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa skripsi adalah 

beban yang sangat berat. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa yang menunda 

dalam penyusunan skripsi yang tentu saja sangat merugikan mahasiswa itu 
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sendiri, sehingga dapat menimbulkan masa studi yang lama, biaya kuliah yang 

bertambah dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tertunda. 

Ketika skripsi sudah selesai, permasalahan berikutnya adalah mahasiswa harus 

menghadapi ujian skripsi untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang 

telah dilakukannya dihadapan dewan penguji. Dalam ujian itulah nasib mahasiswa 

ditentukan lulus atau tidaknya mahasiswa tersebut. Ujian skripsi bagi mahasiswa 

merupakan peristiwa yang menimbulkan kecemasan, karena di dalam ujian skripsi 

ia harus mampu mempertahankan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia 

tulis serta mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan dihadapan dewan penguji secara ilmiah dan mendalam. Kecemasan 

digambarkan sebagai ketakutan, keadaan yang tidak menentu, bingung, dan 

adanya rasa ketidakpastian. Walaupun demikian, mahasiswa diharapkan dapat 

mengatasi kecemasan yang muncul karena dalam hal ini dia sendiri yang 

menyusun skripsi dan melakukan penelitian  tetapi dalam kenyataannya masih 

banyak mahasiswa yang mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian skripsi. 

Nevid, dkk (2007) ujian merupakan salah satu sumber kecemasan bagi 

seseorang. Sama halnya dengan pendapat Santrock (2007) mengatakan bahwa 

adalah hal yang wajar jika seseorang kadang kala merasa cemas atau khawatir saat 

menghadapi kesulitan dalam proses akademik, termasuk saat akan mengerjakan 

atau menempuh ujian. Dalam menghadapi ujian skripsi seorang mahasiswa harus 

memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat 

mengurangi timbulnya kecemasan. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

membentuk perilaku yang dikehendaki agar menghasilkan sesuatu yang nyata 
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sesuai dengan yang diinginkan disebut dengan self-efficacy. Selain itu, Maddux 

(Richdayanti, 2003) juga mengatakan bahwa kecemasan dapat dipengaruhi oleh 

self-efficacy. Seseorang yang memiliki self-efficacy yang tingggi akan mempunyai 

kemampuan untuk menyesuaikan diri lebih baik, lebih dapat mempengaruhi 

situasi dan dapat menggunakan kemampuan yang dimiliki dengan baik, sehingga 

perasaan terancam dan tidak aman dapat dikendalikan. 

Mahasiswa yang sedang menghadapi ujian skripsi tidak sedikit yang 

mengalami kecemasan. Wisudaningtyas (2012) dalam penelitiannya di Jurusan 

Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang  didapatkan dari 62 orang 

mahasiswa yang menjadi responden , 48,4% (30 orang) mahasiswa mengalami 

kecemasan ringan, 43,5% (27 orang) mengalami kecemasan sedang, dan 8,1% (5 

orang) mengalami kecemasan berat. Penelitian lain pada mahasiswa tingkat akhir 

di Fakultas Kedokteran UPN “Veteran” Jakarta menunjukkan bahwa dari 81 

responden didapatkan frekuensi tingkat kecemasan skala tidak cemas sebanyak 18 

orang (22,2%), skala ringan sebanyak 8 orang (9,9%), skala sedang sebanyak 42 

orang (51,9%), sedangkan tingkat kecemasan berat sebanyak 13 orang (16%). 

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan menghadapi 

ujian skripsi. Subjek ND menyatakan bahwa ia tidak bisa tidur mengingat akan 

menghadapi pendadaran/ujian skripsi, subjek tidak terlalu khawatir dengan ujian 

skripsi karena ia telah melakukan workshop sebelumnya dan pengujinya sama 

dengan penguji ujian skripsi, yang dikhawatirkan adalah jika ada pertanyaan 

diluar asumsinya. Subjek DDRH merasa khawatir akan memulai mempelajari 
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darimana dan cemas siapa yang akan mengujinya, rasa cemas itu berkurang 

setelah ia belajar ujian skripsi dengan dosen pembimbingnya. Subjek RT merasa 

deg-degan akan menghadapi ujian skripsi, ketika diwawancara ia menunjukkan 

tangannya yang dingin dengan memegang tangan peneliti. Subjek IR merasa 

cemas dan was-was pertanyaan apa yang akan diberikan oleh penguji karena ia 

belum begitu memahami materinya. Subjek RR mengatakan ia siap melakukan 

ujian skripsi karena telah mempelajari meteri skripsinya, tetapi subjek 

mengatakan deg-degan dan jantung berdebar karena pada saat diwawancara 

subjek akan memasuki ruang sidang dan sambil menaruh tangannya di dada. 

Subjek DYL merasakan sedikit cemas karena ia telah menguasai materi dan yakin 

bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penguji. 

Subjek tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki kecemasan yang tidak 

berlebih atau masuk dalam kategori proporsional dalam kecemasan, sehingga 

kecemasan yang dialami oleh subjek saat diwawancara adalah hal yang normal 

atau wajar terjadi ketika akan menghadapi ujian skripsi. 

Menurut Abidin (2006) bagi sebagian mahasiswa, mungkin skripsi dianggap 

sebagai momok yang menakutkan dan beban yang berat serta penghambat 

kelulusan menjadi sarjana. Dalam kenyataannya tidak sedikit para mahasiswa 

yang dapat menyelesaikan sekitar 140 SKS dalam 4 tahun, tetapi ketika harus 

mengerjakan skripsi yang berbobot 6 SKS, ternyata ada yang sampai dengan 4 

semester belum selesai. 
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Berdasarkan pemaparan di atas terdapat permasalahan yaitu tingginya 

kecemasan menghadapi ujian skripsi pada mahasiswa psikologi UMS dapat 

dipengaruhi oleh self-efficacy. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara self-efficacy dengan kecemasan menghadapi ujian skripsi. 

2. Tingkat self-efficacy mahasiswa. 

3. Tingkat kecemasan menghadapi ujian skripsi pada mahasiswa. 

4. Sumbangan efektif antara self-efficacy terhadap kecemasan menghadapi ujian 

skripsi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi : 

a. Mahasiswa :  

Self-efficacy dapat mempengaruhi penurunan kecemasan saat menghadapi ujian 

skripsi. 

b. Dosen Pembimbing : 

Dapat memberikan motivasi serta dukungan pada mahasiswa yang menghadapi 

ujian skripsi. 

c. Peneliti Lain : 

Dapat memberi sumbangan informasi bagi peneliti lain sehingga dapat 

menjadi acuan dalam penyempurnaan penelitian yang sejenis. 

 


