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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Mahasiswa merupakan suatu nama yang disandang oleh seseorang yang 

sedang menempuh suatu pendidikan pada suatu progam studi tertentun disuatu 

perguruan tinggi. Sebutan mahasiswa yaitu seseorang yang menempuh pendidikan 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya program studi bimbingan dan 

konseling. Seorang mahasiswa memiliki peranan penting dalam memperdalam 

dan mengembangangkan diri di dalam bidang keilmuan yang ditekuninya 

Seorang mahasiswa dalam perguruan tinggi dituntut untuk segera mungkin 

menyelesaikan masa studinya. Pada umumnya di akhir masa studi, seorang 

mahasiswa di beri tugas akhir atau di sebut skripsi. Yulianto (2008), 

mengemukakan skripsi merupakan suatu karangan ilmiah yang wajib di tulis oleh 

seorang mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademinya 

Skripsi juga menjadi salah satu bukti kemampuan akademik mahasiswa. 

Skripsi yang disusun mahasiswa di dalamnya membahas mengenai penelitian 

yang akan di lakukan sesuai dengan bidang studi skripsi selain sebagai 

persyaratan akhir pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa namun juga menjadi 

salah satu syarat untuk mendapatkan suatu gelar sarjana. 

Proses penyusunan skripsi di lakukan secara individual oleh setiap 

mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki jenis dan judul yang berbeda pada 

penulisan skripsi dilakukan secara individual dimaksudkan agar mahasiswa dapat 

mandiri dalam mendapatkan pemecahan masalah mengenai penelitian yang 
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dilakukannya, juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan masing-masing 

mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Tapi pada kenyataanya justru perjalanan 

mahasiswa tersendat pada saat penyusunan skripsi membutuhkan waktu dan 

proses yang lama sehingga membuat mahasiswa merasa jenuh dan bosan begitu 

juga orang tua yang mengharapkan agar anaknya cepat lulus dan menjadi sarjana  

membuat mahasiswa semakin tertekan dan mengakibatkan stres, dosen 

pembimbing yang susah dihubungi, dalam hal ini juga dapat menghambat 

penyelesaian skripsi. 

 Mutadin (2004) menyatakan ada beberapa hal yang menghambat dalam 

penyusunan skripsi antara lain : kejenuhan dalam mengerjakan skripsi, waktu 

yang lama dalam mengumpulkan data, kesulitan menuangkan pikiran kedalam 

bentuk tulisan, kesulitan membagi waktu antara mengerjakan skripsi dengan 

kegiatan lainya, misalnya bekerja  dan kemampuan dalam berbahasa inggris untuk 

membaca literature buku atau jurnal yang dipakai. 

Harapan seorang mahasiswa adalah mampu menyelesaikan studinya di 

perguruan tinggi pada semester delapan atau selama empat tahun, namun sampai 

sekarang masih banyak yang belum bisa lulus selama empat tahun atau bahkan 

lebih. Hal ini menjadi tekanan yang besar bagi mahasiswa dan menimbulkan 

stress yang dapat dilihat dari gejala-gejalanya seperti sulit tidur, gangguan daya 

ingat, gangguan berkonsentrasi, perubahan pola makan, mudah marah dan 

tersinggung, sering gugup atau gelisah, merasa kuwalahan dengan pekerjaan di 

sekolah, kampus atau kantor, merasa takut tidak bisa menyelesaikan tugas–tugas 

dengan baik. 
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Stress yang terjadi ketika seorang mengalami tekanan–tekanan dan 

ketidaknyamanan dalam belajar bisa disebut dengan stress dalam belajar. Alvin 

(2007) bahwa stress dalam belajar adalah perasaan yang dihadapi oleh seseorang 

ketika ada tekanan-tekanan terhadapnya salah satunya adalah skripsi. 

Skripsi bagi mahasiswa adalah suatu kewajiban yang harus di selesaikan 

dalam kurun waktu yang singkat, semakin cepat menyelesaikan skripsi dan di 

wisuda, semakin besar pula peluang untuk segera mencari pekerjaan. Namun, 

menyelesaikan sebuah skripsi tidaklah semudah mengerjakan makalah ataupun 

tugas-tugas mata kuliah pada umumnya. Banyak hal yang dapat menjadi kendala 

untuk mampu menyelesaikan skripsi, sehingga membuat mahasiswa merasa 

terbebani dan menjadi stress. Menurut Sari (dalam Fadillah, 2013) ada beberapa 

masalah yang muncul dan menghambat penyelesaian skripsi atau bahkan hingga 

menghentikan proses penyelesaian skripsi tersebut. Gambaran yang menunjukkan 

stress pada mahasiswa adalah jatuhnya mental dan turunnya optimis di tengah 

pengerjaan skripsi yang di sebabkan hambatan yang ditemui dan tidak adanya 

keinginan untuk berusaha, oleh karenanya penulisan skripsi di pandang secara 

negatif sebagai tugas yang berat bagi mahasiswa. 

Stres dihasilkan dari interaksi sosial dengan lingkungan dan terjadi sebagai 

akibat dari penilaian individu, kemampuan mereka untuk mengatasi situasi yang 

berat yang melebihi kemampuan yang meraka miliki, terlalu stres juga berdampak 

buruk pada kesehatan mental maupun psikologis dan fisik seseorang,  stres dapat 

berpengaruh pada lingkungan sosial, keluarga, kemampuan belajar dan kinerja 

akademik (Veena,& Shastri. 2016). Stres dapat menyebabkan hasil negatif seperti 
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kinerja yang buruk, nilai akademik, penurunan fungsi kognitif, gangguan koping, 

(Tinglin, 2006). Lingkungan akademik merupakan tempat dan suasana stres 

negative pada mahasiswa yang berdampak pada kinerja akademik, kesehatan 

mental dan fisik sarjana. Stres telah menjadi isu penting dalam lingkup akademik 

serta dalam peradaban kita (Ahmed, Riaz, & Ramzan. 2013). 

Beberapa kasus stres antara lain Seorang mahasiswa berinisial EKU 

berusia 23 tahun, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta mengaku kesulitan dalam mengerjakan skripsi, sudah dua semester 

mengerjakan skripsi masih berada di bab tiga atau bisa dibilang masih 

mengerjakan proposal, kesulitannya dalam mengerjakan skripsi antara lain sulit 

menemukan buku literature yang sesuai dengan tema judul skripsinya, hambatan 

dalam melakukan konsultasi seperti bertemu dengan dosen pembimbing, 

banyaknya revisi yang dikerjakan sehingga membuat subjek merasakan pusing 

dan gelisah yang berakibat subjek jatuh sakit untuk beberapa hari dan  menunda 

mengerjakan skripsinya, subjek terlihat murung dan mudah tersinggung ketika 

ditanya tentang bagaimana perkembangan skripsinya yang berakibat subjek 

kurang dapat berkontribusi pada lingkungan sekitar dan keluarga subjek. Kasus 

lain mahasiswi berinisial SA berusia 22 tahun  mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta individu merasa stres setelah skripsinya 

yang sudah selesai di suruh untuk mengulang kembali, di karenakan ada 

kesalahan dalam data penelitianya, individu ketika ditanya mengenai bagaimana 

permasalahan dalam mengerjakan skripsi individu tertekan dan mudah marah 
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yang disebabkan emosional subjek tidak terkontrol dan berdampak pada diri 

subjek dan orang lain. 

Di luar negripun terdapat insiden yang menunjukkan adanya tanda-tanda 

stress pada mahasiswa yang tidak kalah mencengangkan. Penembakan di kampus 

Northern Illinois university menewaskan enam dan menciderai 15 orang 

mahasiswa. Pelaku penembakan di ketahui berinisial SK berusia 27 tahun, 

mahasiswa jurusan sosiologi warga Negara bagian Florida. Setelah melakukan 

penembakan brutal, SK mengakhiri hidupnya sendiri dengan senjata yang 

digunakan dalam aksi tersebut, (Jawa pos, 16 februari 2008). 

Menurut penelitian Misra dan Castillo (2004) sters dapat mempengaruhi 

kondisi psikologis, emosional, perilaku dan kognitif pada  mahasiswa, dan juga 

tekanan mental dan fisik, stres akademik di sebabkan dari lingkunan belajar, 

tuntutan orang tua, dan persaingan antar mahasiswa. 

Menurut Misra dan Castillo. (2004) stress merupakan beban mental pada 

seseorang saat mengerjakan pekerjaan di luar batas kemampuan seseorang yang 

menyebabkan rasa cemas dan tegang. Stres merupakan ancaman bagi kesehatan 

mental dan fisik yang menyebabkan gangguan psikologis pada seseorang, 

Mohsenzadeh dalam Jahanian, (2012). Sarafino  (2008)  mengartikan  stres  

adalah  kondisi  yang  disebabkan  oleh  interaksi antara individu dengan 

lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal 

dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari 

seseorang. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “  bagaimana stress pada mahasiswa tingkat akhir Fakultas 

psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam mengerjakan skripsi?” 

dalam Penelitian ini peniliti menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan 

prosedur diskritif yang berupa kalimat dan kata–kata yang tertulis tentang subjek 

dan objek yang diteliti. Mengacu pada rumusan masalah tersebut penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Stres pada Mahasiswa Tingkat Akhir 

Fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam Mengerjakan 

Skripsi” 

 

B. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan informasi bagaimana gambaran stres pada mahasiswa 

penulis skripsi 

2. Untuk mengetahui gejala – gejala stres pada mahasiswa tingkat akhir dalam 

mengerjakan skripsi  

3. Untuk menemukan faktor – faktor yang menyebabkan mahasiswa penulis 

skripsi stres. 

C. Manfaat penelitian 

1. Bagi subjek atau informan penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai gambaran 

stress pada mahasiswa penulis skripsi, dan mengetahui gejala stress yang 
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dialami mahasiswa penulis skripsi dan faktor–faktor yang menyebabkan 

mahasiswa stress dalam mengerjakan skripsi. 

2. Institusi atau Fakultas Psikologi 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi yang berguna bagi 

institusi  mengenai gejala stres yang dialami ketika mahasiswa mengerjakan 

skripsi. 

 

3. Peneliti lain 

Penelitiaan ini diharapkan mampu memberikan suatu informasi yang 

berguna bagi peneliti lain tentang gejala stres yang dialami mahasiswa tingkat 

akhir dalam mengerjakan skripsi. 

 


