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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan tumpuan dan harapan orangtua serta masyarakat 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasiswa sebagai anggota dari sebuah 

lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk memiliki kemandirian dan tanggung 

jawab untuk menyelesaikan tugas akademik yang telah ditetapkan, guna mencapai 

kompetensi lulusan yang diharapkan oleh perguruan tinggi yang menjadi 

almamaternya. Tugas akademik tersebut diantaranya adalah penyelesaian dan 

pencapaian beban studi yang ditetapkan, penyelesaian tugas kuliah, praktikum dan 

penyusunan skripsi (Utami, 2010). Pada umumnya mahasiswa menempuh kurang 

lebih 4 tahun untuk menyelesaikan seluruh pendidikannya di perguruan tinggi. 

Namun, fenomena yang terjadi saat ini masalah yang datang silih berganti justru 

menjadi penghambat dalam kelulusannya. Berdasarkan wawancara awal yang 

dilakukan pada subjek FR dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang biasa 

dihadapi mahasiswa selama menjalani perkuliahan antara lain merasa tidak 

nyaman bersama dosen, takut berdiskusi dengan dosen, takut untuk menemui 

dosen, sulit menyelesaikan tugas-tugas kuliah, sulit menyelesaikan kuliah tepat 

waktu, dan khawatir gagal atau mendapatkan nilai rendah maupun IPK yang 

kurang memuaskan.  

Menurut Handayani (2014) kemunduran peran sebagai mahasiswa 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di 
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antaranya kurangnya motivasi maupun kesadaran pada individu, sedangkan faktor 

eksternal antara lain pengaruh teman, dan kegiatan kampus yang diikuti. 

Masa dewasa awal adalah masa dimana pola pikir individu sudah mulai 

matang untuk menghadapi masa depan salah satunya adalah mulai bekerja. 

Seseorang yang telah mencapai fase dewasa awal dituntut untuk dapat hidup 

mandiri dan berpikir lebih dewasa dalam mengahadapi masa depan meskipun 

banyak orang yang baru menginjak dewasa kini tidak memiliki gambaran yang 

jelas tentang apa yang akan mereka lakukan 10 tahun mendatang. Mouw (Dalam 

Feist & Feist, 2009) menyatakan dalam suatu penelitian longitudinal secara 

nasional terhadap 5.464 orang dewasa awal, sebanyak 77% dari laki-laki dan 82% 

perempuan telah menyelesaikan pendidikan mereka pada usia 22 tahun, tetapi 

sebanyak 15% dari laki-laki dan 22% dari perempuan telah bekerja penuh waktu, 

tetapi 16% kembali ke rumah dimana mereka menghabiskan masa kecilnya 

sebelum berusia 35 tahun. 

Menurut Adila (2010) seseorang yang telah dikategorikan sebagai seorang 

mahasiswa yang mulai memasuki masa perkembangan dewasa awal, tentunya 

telah memiliki gambaran yang lebih matang mengenai masa depannya 

dibandingkan remaja SMA. Dengan kemampuan menilai potensi dan keseluruhan 

dari dirinya yang lebih matang, seorang mahasiswa akan lebih memiliki 

optimisme yang tinggi untuk menggapai apa yang diharapkannya. Optimisme 

sendiri adalah kemampuan seseorang memandang positif akan segala hal. 

Memiliki pemikiran yang positif akan menghasilkan yang positif pula. Disisi lain 

optimisme juga baik bagi kesehatan psikis maupun fisik seseorang. 
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Pada era globalisasi dan informatika sebagaimana yang telah dan sedang 

berlangsung, peran perguruan tinggi sangat penting dalam perkembangan  

mahasiswanya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan optimisme masa 

depan yang diinginkan oleh setiap individu dalam mengahadapi berbagai 

permasalahan yang terjadi. Menurut Wahyuti (dalam Farina, 2015) optimisme 

masa depan melibatkan pikiran , perasaan, pengalaman, dan juga proses berfikir 

seseorang. Kemampuan tersebut akan merangsang pikiran-pikiran yang tangguh 

dan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah persaingan 

dunia kerja yang semakin ketat. Alternatif pemecahan masalah yang digunakan 

untuk meningkatkan optimisme masa depan pada mahasiswa adalah dengan 

menggunakan teknik psikodrama. Penelitian tentang psikodrama sebelumnya 

juga sudah pernah dilakukan oleh Sari (2013) yang mengungkap tentang 

keterbukaan diri pada siswa SMA. Melalui teknik psikodrama yang telah 

berkembang diharapkan akan meningkatkan optimisme masa depan pada 

mahasiswa dan pemikiran mengenai masa depan individu yang lebih positif. 

Psikodrama adalah suatu pendekatan terapi kelompok, dimana klien memainkan 

peran dan situasi kehidupan yang lalu, sekarang, atau mendatang dalam sebuah 

percobaan untuk meraih pemahaman yang lebih dalam sehingga mencapai 

perasaan haru. Peristiwa-peristiwa penting dimainkan kembali untuk menolong 

klien terhubung dengan perasaan yang tidak terungkap dan yang tidak disadari 

nya, memberikan sebuah saluran untuk pengungkapan yang penuh dari perasaan 

tersebut, dan mendorong kepada perilaku baru (Loekmono dalam Sari, 2013). 
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Menurut Prawitasari (2011) teknik yang dikembangkan oleh Moreno pada 

tahun 1920-1930 mengungkapkan bahwa fungsi dalam teknik psikodrama 

adalah suatu katarsis dalam bentuk mengekspresikan atau meluapkan perasaan 

ketika seseorang melakonkan suatu peran dalam kehidupan sehari-hari agar 

memperoleh pengertian yang baik tentang diri seseorang sehingga dapat 

menemukan kensep diri, kebutuhan-kebutuhan dan reaksi-reaksi terhadap 

tekanan yang sedang dialami.  

Pendekatan psikodrama terhadap peningkatan optimisme masa depan pada 

mahasiswa adalah memanfaatkan teknik psikodrama yang merupakan bagian 

dari permainan peran dengan cara mendramatisasi dari persoalan yang berkaitan 

dengan optimisme masa depan pada mahasiswa yang salah satu masalah yang 

dihadapi ialah rasa pesimis. Hal ini lebih banyak digunakan sebagai metode 

kelompok, dimana setiap orang dalam kelompok dapat menjadi agen 

penyembuhan untuk satu sama lain dalam kelompok karena bertujuan untuk 

mendorong pengembangan perasaan dan pikiran yang menunjang perubahan 

tingkah laku khususnya untuk mengurangi rasa pesimis yang ada pada diri 

individu. 

Dengan adanya teknik psikodrama ini diharapkan menjadikan suatu 

layanan yang dapat meningkatkan optimisme masa depan pada mahasiswa 

karena dapat membantu seseorang atau kelompok untuk mengatasi masalah 

pribadi individu yang berhubungan dengan masalah-masalah pada masa 

kuliahnya dengan cara mengungkapkan peran, drama, atau terapi tindakan. 

Dengan cara ini seseorang dibantu untuk mengungkapakan perasaan tentang 



5 

 

konflik, kemarahan, sifat pesimis serta hal-hal lain yang bisa mempengaruhi rasa 

optimisme dalam memandang masa depan pada seorang atau sekelompok 

mahasiswa. proses pengungkapan optimisme masa depan ini dilakukan dengan 

mengungkapkan informasi mengenai masalah-masalah dan kejadian yang terjadi 

pada masa lalu dan harapan-harapan tentang apa yang akan diraih pada masa 

depan untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik dalam menata kehidupan 

yang sejahtera dengan melibatkan hubungan individu dengan individu lain. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka dapat dibuat rumusan masalah “Apakah terapi psikodrama dapat 

meningkatkan optimisme masa depan pada mahasiswa?”. Untuk dapat 

menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji 

secara empirik dengan mengadakan penelitian yang berjudul: “ “PENGARUH 

PSIKODRAMA TERHADAP PENINGKATAN OPTIMISME MASA 

DEPAN PADA MAHASISWA”  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi kelompok 

psikodrama dalam meningkatkan optimisme masa depan pada mahasiswa. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Upaya pengembangan keilmuan psikologi khususnya dalam bidang psikologi 

klinis dan psikologi positif serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian lain yang tertarik dalam bidang ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi dalam peningkatan optimisme 

dan menanamkan pola pikir yang positif dalam menghadapi masa depan pada 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

  




