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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Stress merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari kehidupan 

manusia. Kita memerlukan stress untuk mendorong berusaha lebih baik lagi. Namun 

stress yang berlebihan dapat menyebabkan terganggunya fungsi pribadi seseorang, 

hal ini disebabkan daya tahan stress yang berbeda-beda pada setiap orang. Salah satu 

fenomena stress yang sering terjadi adalah stress dalam menulis skripsi. 

Menurut Rathus dan Nevid (Gunawati dkk, 2006) stress adalah suatu kondisi 

yang menunjukkan adanya tekanan fisik dan psikis akibat tuntutan dalam diri dan 

lingkungan. Seseorang dapat dikatakan mengalami stress ketika seseorang mengalami 

suatu kondisi adanya tekanan dalam diri akibat tuntutan yang berasal dari dalam diri 

dan lingkungan.  

Stress tidak selalu berdampak negatif, karena kadang stress dapat bersifat 

membantu dan menstimulasi individu untuk bertingkah laku positif. Stress dalam 

menulis skripsi juga bisa bersifat positif dan juga negatif. Stress yang bersifat positif 

menjadikan mahasiswa menjadi bersemangat dalam menulis skripsi, menjadi 

termotivasi untuk menulis skripsi yang lebih baik, dll. Stress yang bersifat negatif 

menjadikan mahasiswa menjadi malas dalam menulis skripsi, kehilangan motivasi, 

menunda penulisan skripsi bahkan ada yang memutuskan untuk tidak menyelesaikan 

skripsi. Adanya perbedaan dampak stress pada diri individu disebabkan oleh adanya 
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perbedaan karakteristik masing–masing individu. Perbedaan karakteristik individu 

akan menentukan respon individu terhadap sumber stress, sehingga respon individu 

dapat berbeda pada stimulus yang menjadi sumber stress yang sama.  

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari 

persyaratan pendidikan akademis di Perguruan Tinggi (Poerwadarminta, 2002). 

Semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah skripsi, karena skripsi digunakan 

sebagai prasyarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar akademisnya sebagai 

sarjana. Mahasiswa yang sedang menulis skripsi diharapkan dapat menyesuaikan diri 

dengan proses belajar yang ada dalam penyusunan skripsi. Proses belajar dalam 

skripsi berlangsung secara individual, kondisi tersebut berbeda ketika mahasiswa 

mengikuti mata kuliah lain yang umumnya dilakukan secara klasikal. Proses belajar 

secara individual menuntut mahasiswa untuk dapat mandiri dalam mencari 

pemecahan dari masalah-masalah yang dihadapinya. Adapun peran dosen 

pembimbing skripsi adalah membantu mahasiswa mengatasi kesulitan yang ditemui 

ketika menulis skripsi. 

Sebagai tahap akhir dari perjalanan panjang seorang mahasiswa yang juga 

merupakan titik puncak dari seluruh kegiatan akademik dibangku kuliah, setiap 

mahasiswa tentunya mengerahkan seluruh tenaga dan fikiran yang dimiliki sejak awal 

dari pembuatan skripsi. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan hasil penelitian 

yang baik dan dapat menyelesaikannya dalam waktu yang relatif singkat satu 

semester paling lambat dua semester.   
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Sebelum penulisan skripsi, mahasiswa mengadakan penelitian sebagai 

jembatan emas untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui bukti otentik berupa 

fakta dengan menggunakan pendekatan dan prosedur ilmiah yang kritis dan 

terkendali. Dalam penulisan skripsi mahasiswa dituntut untuk melihat, meneliti, dan 

memberi alternatif penyelesaian terhadap suatu permasalahan, intinya adalah melalui 

penulisan skripsi mahasiswa akan siap menyelesaikan persoalan secara sistematis dan 

kritis terhadap suatu fenomena sosial yang sedang berkembang.  

Penulisan skripsi memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah secara ilmiah, dengan cara melakukan penelitian sendiri, 

menganalisis serta menarik kesimpulan, dan menulisnya menjadi bentuk karya 

ilmiah. Keharusan menulis skripsi dimaksudkan agar mahasiswa mampu menerapkan 

ilmu dan kemampuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki kedalam kenyataan 

yang dihadapi dan yang tidak kalah penting, skripsi merupakan tolak ukur 

sejauhmana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap ilmu yang dimilikinya.   

Persepsi mahasiswa terhadap komunikasi yang terjalin antara mahasiswa 

dengan dosen pembimbing skripsi juga mempengaruhi mahasiswa dalam 

menyelesaikan skripsi. Persepsi yang negatif akan membuat mahasiswa menjadi 

malas dalam mengerjakan skripsi, kehilangan motivasi dan stress dalam mengerjakan 

skripsi. Menurut penelitian Santoso, Raharjo, Sulistyani (1998) ketika berkonsultasi 

dengan dosen–dosen tertentu mengakibatkan stress yang tinggi pada mahasiswa, 

dosen tertentu membuat mahasiswa merasa tertekan setiap atau akan sedang 
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konsultasi. Kondisi ini tentu saja menghambat mahasiswa dalam mengerjakan skripsi 

bahkan dapat membuat mahasiswa menunda mengerjakan skripsi mereka karena 

kehilangan motivasi dan merasa rendah diri, maka dari itu diperlukan kepekaan dan 

empati dari dosen pembimbing skripsi, dosen harus mau membuka diri dan berdiskusi 

mengenai materi skripsi dan sekaligus responsif terhadap kondisi psikologis 

mahasiswa untuk dapat mereduksi stress pada mahasiswa.  

Menurut Hamidah (2002) persepsi adalah interpretasi  terhadap stimulus yang 

berasal dari luar, dipengaruhi oleh faktor internal individu termasuk pengalaman, 

informasi, emosi dan kepribadian. Stimulus yang datang adalah sikap dan peranan 

seorang dosen pembimbing skripsi dalam proses penulisan skripsi. 

Permasalahan yang biasanya dihadapi mahasiswa dalam proses penulisan 

skripsi diantaranya kesulitan mencari literatur, dana yang terbatas, tidak terbiasa 

menulis dalam arti menulis karya ilmiah, kurang terbiasa dengan sistem kerja 

terjadwal dengan pengaturan waktu sedemikian ketat dan masalah dengan dosen 

pembimbing skripsi (Darmono dan Hasan, 2005). Banyaknya mahasiswa yang tidak 

mempunyai kemampuan dalam tulis menulis, adanya kemampuan akademis yang 

kurang memadai, serta kurang adanya ketertarikan mahasiswa dalam penelitian 

(Slamet, 2003). Kesulitan–kesulitan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan stress 

rendah diri, frustrasi, kehilangan motivasi, menunda penyusunan skripsi  dan bahkan 

ada yang memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsinya. Kondisi ini banyak 
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menimpa mahasiswa di semua fakultas dan jurusan termasuk fakultas psikologi. 

Akibatnya skripsi menjadi momok atau suatu beban yang berat bagi mahasiswa.  

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi antara mahasiswa yang 

satu dengan mahasiswa yang lainnya juga berbeda, ada beberapa mahasiswa yang 

dapat menyelesaikan skripsi dalam waktu yang relatif cepat tetapi disisi lain ada juga 

beberapa mahasiswa yang menyelesaikan skripsi dalam waktu yang relatif lama. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Skripsi (2008) pada mahasiswa tahun 

2003-2008, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi sangat beragam. 

Mahasiswa paling cepat dapat menyelesaikan skripsinya dalam waktu lima bulan, dan 

waktu paling lama yang dibutuhkan mahasiswa untuk dapat menyelesaikan 

skripsinya adalah empat tahun enam bulan. Waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa untuk dapat menyelesaikan skripsinya adalah satu tahun.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Gunawati dkk (2006) pada 

mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa 

mahasiswa Program Studi Psikologi yang sedang menulis skripsi sering mengalami 

masalah kecemasan dalam menghadapi dosen pembimbing skripsi. Kecemasan dalam 

menghadapi dosen pembimbing skripsi ditunjukkan mahasiswa dalam perilaku 

menghindar untuk bertemu dengan dosen pembimbing skripsi. Peneliti juga 

menemukan adanya perilaku mahasiswa yang sedang menulis skripsi di Program 

Studi Psikologi Universitas Diponegoro dalam keseharian menunjukkan adanya 

gejala stress. Gejala yang banyak ditunjukkan oleh mahasiswa antara lain gangguan 
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tidur seperti kesulitan tidur, sering terlihat cemas, mudah marah, dan ada beberapa 

mahasiswa yang menunjukkan gejala gangguan daya ingat yang ditunjukkan dengan 

seringnya mahasiswa lupa pada janji bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi.  

Menurut penelitian Mujiyah dkk (2001) diperoleh bahwa kendala-kendala 

yang biasa dihadapai mahasiswa dalam menulis tugas akhir skripsi adalah kendala 

internal yang meliputi malas sebesar (40%), motivasi rendah sebesar  (26,7%), takut 

bertemu dosen pembimbing sebesar (6,7%), sulit menyesuaikan diri dengan dosen 

pembimbing skripsi sebesar (6,7%). Kendala eksternal yang berasal dari dosen 

pembimbing skripsi meliputi sulit ditemui sebesar (36,7%), minimnya waktu 

bimbingan sebesar (23,3%), kurang koordinasi dan kesamaan persepsi antara 

pembimbing 1 dan pembimbing 2 sebesar (23,3%), kurang jelas memberi bimbingan 

sebesar (26,7%), dan dosen terlalu sibuk sebesar (13,3%). Kendala buku–buku 

sumber meliputi kurangnya buku–buku referensi yang fokus terhadap permasalahan 

penelitian sebesar (53,3%), referensi yang ada merupakan buku edisi lama sebesar 

(6,7%). Kendala faslitas penunjang meliputi terbatasnya dana dengan materi skripsi, 

kendala penentuan judul atau permasalahan yang ada sebesar (13,3%), bingung dalam 

mengembangkan teori sebesar (3,3%). Kendala metodologi meliputi kurangnya 

pengetahuan penulis tentang metodologi sebesar (10%), kesulitan mencari dosen ahli 

dalam bidang penelitian berkaitan dengan metode penelitian dan analisis validitas 

instrumen tertentu  sebesar (6,7%). 
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 Menurut hasil penelitian Pangestuti pada enam mahasiswa Program Studi 

Psikologi Universitas Diponegoro juga menyatakan bahwa mahasiswa yang sedang 

menulis skripsi dan melakukan penundaan penyelesaian skripsi mengalami 

peningkatan tingkat stress yang cukup tinggi. Salah satu faktor yang berpengaruh 

pada stress yang dialami mahasiswa yang sedang menulis skripsi dari faktor dosen 

pembimbing skripsi adalah masalah hubungan interpersonal yang negatif dengan 

dosen pembimbing skripsi dalam kaitannya dengan komunikasi dan persepsi 

mahasiswa terhadap dosen pembimbing skripsi (Pangestuti, 2003).  

Menurut Darmono dan Hasan (2005) proses penulisan skripsi sebenarnya 

mudah, karena dalam proses penulisan tersebut mahasiswa didampingi oleh dosen 

pembimbing skripsi. Dosen pembimbing skripsi bertugas memberikan arahan yang 

bersifat konstruktif baik dari aspek teknis penulisan, aspek isi, sampai pada aspek 

metode yang digunakan dalam penelitian skripsi. Selain itu dosen pembimbing 

skripsi berkewajiban memeriksa dan memberikan pengarahan setiap hasil kerja 

mahasiswa yang dilakukan tahap demi tahap penulisan skripsi serta mengembangkan 

segala kemampuan mahasiswa dalam proses pengerjaaan skripsi tersebut dan dosen 

pembimbing skripsi berhak memberi saran, baik perubahan maupun saran perbaikan 

terhadap hasil kerja penulisan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa, karena 

dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi jadi tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk 

stress dalam menulis skripsi.  
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Namun pada kenyataaannya dosen pembimbing skripsi sendirilah yang 

menjadi salah satu sumber stress bagi mahasiswa dalam menulis skripsi. Menurut 

Santoso, Raharjo, Sulistyani (1998) konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi 

dapat menimbulkan stress dalam menulis skripsi. Hal ini dapat terjadi karena dalam 

proses bimbingan, sering terjadi dosen pembimbing skripsi lebih berperan sebagai 

penguji awal skripsi dari pada partner diskusi.  

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: “apakah ada hubungan antara persepsi terhadap dosen pembimbing dengan 

tingkat stress dalam menulis skripsi?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Persepsi 

terhadap Dosen Pembimbing dengan Tingkat Stress Dalam Menulis Skripsi”.  

 

B.     TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui hubungan antara persepsi terhadap dosen pembimbing skripsi 

dengan tingkat stress dalam menulis skripsi. 

2. Mengetahui tingkat persepsi terhadap dosen pembimbing skripsi dengan 

tingkat stress dalam menulis skripsi.  

3. Mengetahui  peranan persepsi terhadap dosen pembimbing skripsi terhadap 

tingkat stress dalam menulis skripsi. 
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C.   MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1.  Bagi Mahasiswa 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada 

mahasiswa untuk mempertahankan hubungan baik dengan dosen pembimbing 

skripsi dan membangun persepsi yang positif kepada dosen pembimbing 

skripsi sehingga bisa mengerjakan skripsi dengan lancar dan mengurangi 

tingkat stress dalam menulis skripsi. 

2.  Bagi Dosen Pembimbing 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada dosen 

pembimbing skripsi untuk dapat mempertahankan komunikasi yang telah 

terjalin dengan mahasiswa bimbingannya, sehingga antara mahasiswa dan 

dosen pembimbing skripsi terjalin hubungan yang kooperatif dan  membantu 

mahasiswa untuk dapat membangun persepsi yang positif terhadap dosen 

pembimbing skripsinya.   

3. Bagi lingkungan akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai 

pengaruh persepsi terhadap dosen pembimbing skripsi dengan tingkat stress 

dalam menulis skripsi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
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kontribusi dalam mencermati dinamika yang terjadi pada mahasiswa dalam 

proses penulisan skripsi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan teoritis apabila akan melakukan penelitian selanjutnya dengan 

tema yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




