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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa sebagai penerus bangsa sekaligus sebagai cendikia diharapkan 

memiliki kepribadian yang kuat serta dapat diandalkan. Terdapat tipe kepribadian 

tertentu yang rentan dan mudah bermasalah jika menghadapi hal-hal yang dapat 

menimbulkan stres, tetapi ada juga tipe kepribadian lain yang mempunyai 

kemampuan dan daya tahan terhadap hal-hal yang menmbulkan stress. Tipe 

kepribadian yang mempunyai daya tahan terhadap stress ini sering disebut sebagai 

tipe kepribadian tahan banting (hardiness). Saat ini semakin banyak penelitian 

membuktikan bahwa tipe kepribadian hardiness membantu sebagai penurun stress 

yang dihadapi. Kepribadian tahan banting (hardiness) atau ada juga yang 

menyebutnya kepribadian tangguh dapat menilai situasi yang mengancam menjadi 

kurang menakutkan, sehingga meminimalkan timbulnya tekanan yang diterima. 

Individu dengan hardiness juga lebih percaya diri dan memiliki kemampuan yang 

lebih baik  dalam menggunakan koping aktif dan dukungan sosial serta kesempatan 

yang ada, sehingga membantunya mengatasi tekanan yang dialaminya (Florian dkk, 

1995).  

Mahasiswa untuk dapat menyelesaikan perkuliahan haruslah memiliki suatu 

kepribadian tahan banting (hardiness) yang mampu membuat para mahasiswa dapat 

survive dalam menjalankan kegiatan dan mengerjakan kewajibannya serta 

menyelaraskan antara kewajiban, hak dan juga hasil yang dicapai. Kepribadian 
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tahan banting  (hardiness) dinilai dapat mengontrol individu dalam mengatasi stress 

yang sedang dialami di lingkungan kerja agar dapat tetap survive (Kobasa dalam 

Dodik & Astuti, 2012). Di dalam diri seseorang, terdapat 3 aspek yang membentuk 

kepribadian hardiness yaitu adanya kontrol, komitmen dan juga tantangan (Kobasa, 

1984). 

Sudah cukup banyak bermunculan penelitian tentang kepribadian hardiness 

pada berbagai subyek. Penelitian yang dilakukan oleh Dodik dan Astuti (2012) 

menyebutkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara kepribadian hardiness 

dengan stres kerja yang dialami oleh anggota polri bagian operasional di polresta 

Yogyakarta. Hubungan tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi 

kepribadian hardiness maka semakin rendah stres kerja pada anggota polri, begitu 

pula sebaliknya semakin rendah kepribadian hardiness maka stres kerja anggota 

polri akan semakin tinggi.  

Penelitian lain oleh Nurjahjanti dan Ratnaningsih (2011) dilakukan pada calon 

tenaga kerja Indonesia, dalam penelitianya mengemukakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kepribadian tahan banting (hardiness) dengan optimisme 

pada calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) wanita di BLKLN disnakertrans provinsi 

Jateng. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa semakin tinggi hardiness maka 

akan semakin tinggi optimise, dan semakin rendah hardiness maka akan semakin 

rendah pula optimisme. Asih dan Trisni (2015) dalam penelitiannya mengenai 

hubungan antara kepribadian hardiness dengan burnout pada perawat gawat darurat 

di rumah sakit pantiwilasa citatrum, terdapat hasil bahwa semakin kuat kepribadian 

tahan banting (hardiness) yang dimiliki maka akan semakin rendah burnout yang 
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dialami oleh perawat. Sebaliknya semakin lemah kepribadian tahan banting 

(hardiness) yang dimiliki maka akan semakin tinggi burnout yang dialami oleh 

perawat. 

Penelitian lain dilakukan oleh Kalantar, Kheldri, Nikbakht dan Motvalin (2013) 

mengenai pengaruh pelatihan kepribadian tahan banting (hardiness) terhadap 

kesehatan mental mahasiswa. Penelitian yang dilakukan dengan kriteria subyek 

berupa mahasiswa dengan usia 21 hingga 22 tahun ini mendapatkan sebuah hasil 

berupa kepribadian tahan banting (hardiness) memiliki hubungan negatif dengan 

berbagai permasalahan yang berpengaruh pada kesehatan mental seperti depresi, 

cemas dan keluhan fisik yang dapat pula merujuk pada penyakit fatal seperti kanker 

ataupun jantung. Sehingga pelatihan pembentukan kepribadian tahan banting 

(hardiness) diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terlibat dengan berbagai 

penyakit fatal seperti penyakit jantung ataupun kanker. 

Kehidupan mahasiswa, tentu berbeda dengan individu yang sudah bekerja 

ataupun tingkat pendidikan lain sebelum mencapai tahapan mahasiswa atau jenjang 

perkuliahan. Dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi, sistem 

pendidikan di perguruan tinggi berbeda dengan sistem pendidikan di SMA. Sistem 

pendidikan di SMA pada dasarnya hanya memberikan fakta-fakta ilmiah, 

sedangkan di perguruan tinggi, mahasiswa diarahkan untuk menjadi seorang 

sarjana secara ilmiah dan menggali simpulan dari hasil analisisnya tanpa 

pertolongan orang lain (Hartanti dan Arhantanto, 2003). Mahasiswa dituntut untuk 

mempunyai kematangan dalam berfikir dan menentukan pilihan dalam 

memecahkan masalah, membuat keputusan, membuat rencana belajar dan cara 
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belajar secara umum (Zaini, 2002). Yang dalam prosesnya sering kali mahasiswa 

menghadapi hal-hal yang dapat menimbulkan stress. 

Mahasiwa dalam menjalani dunia perkuliahan juga mengenal kegiatan 

organisasi di kampusnya. Mahasiswa dan organisasi merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Organisasi adalah sistem peran , aliran dan proses pola hubungan 

kerja dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didisain untuk 

mencapai tujuan bersama (Torang,2014). Robbins (1994) juga mengemukakan 

bahwa organisasi adalah suatu entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri 

dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi yang berfungsi 

secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama.  

Organisasi dalam kegiatannya di area universitas  atau perguruan tinggi lebih 

dikenal dengan sebutan Unit Kegiatan  mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan 

UKM. UKM adalah  wadah aktifitas kemahasiswaan luar kelas yang bertujuan 

untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu yang dimiliki oleh 

mahasiswa. Setiap fakultas dalam sebuah universitas memiliki berbagai unit 

kegiatan mahasiswa masing-masing dan berbeda dalam fokus kegiatannya, ada unit 

kegiatan mahasiswa yang berjalan di bidang seni, keaagamaan, jurnalistik, 

olahraga, pecinta alam, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana struktur sebuah organisasi  pada umumnya, unit kegiatan 

mahasiswa ini memiliki struktur organisasi yang kuat seperti adanya ketua, 

sekertaris, bendahara dan kepengurusan sesuai dengan bidang yang fokus 

dikembangkan. Kegiatan  mahasiswa tersebut berjalan di luar jam perkuliahan 

berlangsung dari awal perencanaan kegiatan, rapat hingga eksekusi atau 
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pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dari itu mahasiswa yang aktif mengikuti 

kegiatan organisasi ini kerap disebut dengan panggilan mahasiswa kura – kura alias 

kuliah-rapat kuliah-rapat. 

 Mahasiswa yang aktif  berorganisasi dalam kampus ini harus rela pulang ralut 

malam demi menghadiri rapat, menyusun agenda-agenda kegiatan dan 

mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan yang menimbulkan banyak 

pandangan dan sorotan, bahwa dengan mengikuti kegiatan organisasi hanya akan 

menghambat nilai akdemik, kuliah tidak terurus dan hanya mengedepankan 

kepentingan organisasi diatas kepentingan menuntut ilmu di perkuliahan 

(Ikhsania,2013). 

Berdasarkan pengambilan data awal yang dilakukan oleh peneliti dengan 

membagikan quesioner terbuka yang berisi 6 pertanyaan yang menjawab mengenai 

kontrol, komitmen dan tantangan (challenge), dengan tujuan untuk mengetahui 

Hardiness mahasiswa. Quesioner dibagikan sebanyak 240 eksemplar yang dibagi 

menjadi 2 kategori. Sebanyak 120 quesioner diberikan pada mahasiswa yang 

mengikuti organisasi dan 120 quesioner pada mahasiswa yang tidak mengikuti 

organisasi dan tersebar di 12 fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Fakultas tersebut antara lain adalah Psikologi, Ekonomi, Farmasi, 

Teknik, Komunikasi Informasi, Kedokteran Umum, Geografi, Hukum, FKIP, 

Kesehatan, agama islam (FAI), dan fakultas Kedokteran Gigi. Quesioner yang 

sudah terkumpul kemudian dianalisis dan dibedakan menjadi 2 kategori tingkat 

hardiness pada mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti 

organisasi. 
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Tabel 1. Analisis Data Awal 

HASIL ANALISIS QUESTIONER TERBUKA HARDINESS PADA MAHASISWA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA DI TINJAU DARI 

KEIKUTSERTAAN ORGANISASI 

Fakultas Mahasiswa Organisasi Mahasiswa Biasa 

Psikologi 86.70% 96.70% 

Ekonomi 70% 75% 

Farmasi 90% 80% 

Teknik 81.70% 96.70% 

Komunikasi 88.40% 80% 

Kedokteran Umum 95% 95% 

Geografi 96.70% 85% 

Hukum 66.70% 76.70% 

FKIP 93.40% 88.40% 

Kesehatan 96.70% 86.70% 

FAI 86.70% 93.40% 

Kedokteran Gigi 85% 71.70% 

 

* (Q1)keyakinan diri dan kemampuan mengatasi masalah, (Q2) tujuan, (Q3) 

melibatkan diri dalam aktivitas, (Q4) tanggung jawab, (Q5) berfikir positif, (Q6) 

aktualisasi diri. 

Berdasarkan hasil analisis data awal yang telah diperoleh, kepribadian 

hardiness yang dimiliki oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak 

mengikuti organisasi berbeda-beda dan antara fakultas 1 dengan fakultas yang 

lainnya pun berbeda yang hasil tersebut diambil dari jawaban positif mahasiswa 

yang sesuai dengan aspek kepribadian hardiness. Hasil yang sama antara 

mahasiswa organisasi dan tidak mengikuti organsasi hanya terdapat pada fakultas 

kedokteran umum. Pada pertanyaan Q1 mengenai keyakinan diri dan kemampuan 

mengatasi masalah, didapatkan beberapa perilaku yang kerap muncul seperti yakin 

pada kemampuan diri sendiri atas usaha yang telah dilakukan, menggunakan 
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pengalaman dan mencari serta menggunakan solusi atau jalan keluar yang sesuai 

dengan masalah yang dihadapi dalam kategtori tinggi. Sedangkan pada kategori 

rendah terdapat beberapa perilaku seperti merasa down, takut, cemas dan tidak 

yakin dapat melalui permasalahan tersebut karena belum pernah mengatasinya. 

Pada pertanyaaan Q2 mengenai tujuan, terdapat beberapa jawaban positif di 

kategori tinggi seperti proses mencapai cita-cita yang diharapkan, mengembangkan 

diri, dan bekal ilmu dalam dunia kerja. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 

beberapa jawaban seperti keterpaksaan, sebatas menjalani dan tidak ada tujuan 

kusus yang ditargetkan.  Pada pertanyaan Q3 mengenai melibatkan diri dalam 

aktifitas, subyek pada kategori tinggi menjawab tidak terganggu, karena dapat 

memprioritaskan kegiatan dan mengatur jadwal kegiatan dengan baik, sebaliknya 

pada kategori rendah jawaban yang didapatkan adalah terganggu karena jadwal 

yang berbentrokan dan terlalu padat, tidak menyukai kegiatan, sulit mengatur waktu 

dan juga malas. Pada pertanyaan Q4 mengenai tanggung jawab, di kategori tinggi 

terdapat jawaban positif seperti melakukan dengan penuh amanah dan tanggung 

jawab, fokus, berusaha seteliti mungkin, dan juga mengikuti hingga selesai. 

Sedangkan pada kategori rendah terdapat jawaban seperti takut, cemas, panik, 

menolak karena menyita waktu, menghindari dan titip absen. Pada pertanyaan Q5 

mengenai berfikir positif, di kategori tinggi terdapat beberapa pemikiran seperti hal 

yang sewajarnya terjadi, menantang, bermanfaat, serta melatih skill dan kesabaran. 

Dan di kategori rendah terdapat beberapa pemikiran seperti hal yang menghambat, 

menyusahkan, membebankan, melelahkan, membosankan, membuat tertekan dan 

juga hal yang diluar kemampuan. Pada pertanyaan Q6 mengenai aktualisasi diri, 
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terdapat jawaban seperti mengembangkan diri, menambah wawasan, sebagai 

kesempatan untuk berlatih dan praktik, dan juga sebagai pacuan serta hal yang dapat 

diamalkan kedepannya di kategori tinggi. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 

beberapa jawaban seperti tidak ada manfaat yang didapatkan, menyita waktu, 

membebani, menyulitkan dan tidak penting karena membutuhkan waktu  yang 

lama. 

Kobasa dan Maddi (1984) menyatakan bahwa orang yang memiliki kepribadian 

tahan banting (hardiness) yang baik dapat melakukan suatu pekerjaan dengan 

bekerja keras karena mereka dapat menikmatinya dan bukan karena hal terebut 

diwajibkan, mereka membuat suatu keputusan dan menerapkannya karena mereka 

mampu hidup sebaai sesuatu  yang dibangun dan bukan diberikan. 

Terdapatnya tingkat kategori yang tidak merata dari perolehan hasil data awal 

questioner baik pada mahasiswa yang mengikuti organisasi maupun mahasiswa 

yang tidak mengikuti organisasi tersebut menarik peneliti untuk melakukan sebuah 

penelitian dengan rumusan masalah apakah ada perbedaan hardiness pada 

mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti organisasi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?.  Untuk itu peneliti menyusun judul penelitian ini 

“Perbedaan Hardiness  Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Ditinjau Dari keikutsertaan Organisasi” 
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B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Perbedaan kepribadian tahan banting (hardiness) pada mahasiswa yang 

mengikuti organisasi dengan yang tidak mengikuti organisasi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tingkat kepribadian tahan banting (hardiness) pada mahasiswa organisasi 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Tingkat kepribadian tahan banting (hardiness) pada mahasiswa yang tidak 

mengikuti organisasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya akan dapat diambil manfaatnya 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan diskusi 

mengenai kepribadian tahan banting (hardiness) pada mahasiswa, baik 

yang mengkuti organisasi maupun mahasiswa yang tidak mengikuti 

organisasi di Unniversitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Memberi masukan teoritik mengenai mengenai pentingnya memiliki 

kepribadian tahan banting (hardiness) yang tinggi bagi mahasiswa. 

c. Menambah khasanah dalam keilmuan Psikologi, khususnya dalam 

bidang psikologi sosial, pendidikan dan industri. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini memberikan informasi 

mengenai cara membangun kepribadian tahan banting (hardiness) yang 

baik. 

b. Bagi pimpinan fakultas 

Bagi dekan atau pimpinan fakultas, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam mencermati mahasiswa untuk mencetak 

mahasiswa yang memiliki kepribadian tahan banting (hardiness) yang 

baik. 

c. Bagi Organisasi 

Bagi organisasi kemahasiswaan, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran bagaimana keadaaan kepribadian tahan banting (hardiness) 

pada mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk melakukan penelitian, khususnya penelitian mengenai 

kepribadian tahan banting (hardiness). 

 

 

 

 


