
 

 

2 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebelum datangnya Islam kaum perempuan tidak mendapatkan tempat yang 

semestinya di tengah-tengah masyarakat, bahkan kelahiran mereka tidak 

diharapkan oleh orang tuanya. Nasibnya antara dua pilihan pertama bayi 

perempuan akan dikubur hidup-hidup atau kalaupun hidup, seolah tidak 

mendapatkan kasih sayang. Namun setelah datangnya Islam turun sebagai 

rahmatan lilal’alamin yang membawa rahmat bagi semesta, secara revolusioner 

mampu menghapus seluruh bentuk kezaliman dan diskriminasi yang menimpa 

kaum perempuan, sehingga perempuan mendapatkan keadilan. Sebagaimana 

Allah SWT telah menjelaskan dalam QS. At-Taubah : 72  
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Terjemahannya : Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan 

perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya 

mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan 

(mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan 

keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah kemenangan 

yang agung.(Qur’an 9 : 72) 

Seiring perkembangan zaman perempuan belum mendapatkan keadilan 

sepenuhnya hal ini ditandai bahwa perempuan tidak mendapatkan kebebasan 

terlibat dalam kebijakan dan program-program pemerintah diberbagai negara 

berkembang. Namun pada tahun 1970-an perempuan mendapat perhatian namun 

peranan mereka terbatas hanya mencakup peranan kesejahteraan keluarga yang 

menitik beratkan pada peran pengasuhan (motherhood). Akan tetapi, memasuki 

dasawarsa PBB bagi perempuan 1975-1985 telah membuka era baru dalam 
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kehidupan perempuan karena menekankan betapa pentingnya mengintegrasikan 

peranan mereka dalam membangun sosial-ekonomi yang selama ini cenderung 

terabaikan (Romany & Sihite, 2007, h. 105). 

Akses perempuan melanjutkan pendidikan tinggi terbuka lebar, hal ini dapat 

dilihat tingkat partisipasi perempuan dalam perkembangan pendidikan di 

Perguruan Tinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana data pada 

tahun 2010 tingkat perkembangan mahasiswi berjumlah 51,30 %, pada tahun 

2011 berjumlah 50,35 % dan pada tahun 2012 berjumlah 51,90 % (Kementrian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Data Statistik, h. 21).  

Demikian juga peluang kerja bagi perempuan, jika melihat tingkat partisipasi 

angkatan kerja pada perempuan mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

laki-laki setiap tahunnya, sebagimana data pada Februari 2018, tingkat partisipasi 

angkatan kerja laki-laki sebesar 83,01 % sedangkan perempuan hanya sebesar 

55,44 %. Namun demikian, dibandingan dengan kondisi tahun 2017 tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebesar 0.40 poin sedangkan 

laki-laki menurun 0.04 poin (Badan Pusat Statistik, 2018, h. 2). 

Kecenderungan perempuan yang telah menikah dan memilih untuk 

berkerja dan berkuliah menimbulkan sebuah persoalan. Ketika di tempat kerja 

perempuan dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang harus segera diselesaikan 

sesuai dengan deadline. Setelah melewati jam kerja dan pulang ke rumah, 

perempuan dihadapkan lagi dengan tuntutan keluarga, misalnya berhubungan 

dengan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah 

tangga,  mengatur waktu untuk suami dan anak serta menyelesaikan urusan 

domestik lainnya. (Nurul Hidayanti, 2015, h. 108). 
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Hal ini dapat menjadi sumber stres, sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pirous Apreviadizy dan Ardhiana Puspitacandri menunjukan stres 

banyak dialami ibu bekerja dibandingkan dengan ibu yang tidak berkerja selain 

tanggung jawab yang ada di rumah yang menuntut untuk terselesaikan, pekerjaan 

kantor juga menuntut untuk terselesaikan sehingga menambah beban waktu, 

pikiran, tenaga bagi ibu yang berkerja, sedangkan ibu yang tidak berkerja 

cenderung lebih kecil mengalami stres, dikarenakan tekanan dan tuntutan 

bersumber hanya pada lingkungan rumah tangga (Pirous Apreviadizy &Ardhiana 

Puspitacandri, 2014, h. 63). 

Selanjutnya perempuan kembali dihadapkan lagi dengan masalah-masalah 

yang ada di kampus misalnya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh 

dosen, membagi waktu untuk bisa hadir di ruang kuliah, dan harus mampu 

membagi waktu untuk belajar. Hasil penelitian Puwanto menemukan bahwa 

mahasiswa yang berkerja, dan telah berkeluarga mengalami kesulitan dalam 

mengatur diri ketika belajar secara mandiri di luar perkuliahan tatap muka yang 

disebabkan oleh faktor internal seperti malas, kurang gigih, terlalu mengandalkan 

orang lain dan faktor eksternal yaitu tugas yang banyak diberbagai perannya (Nur 

Khairiyah, dkk, 2017, h. 213).Dengan banyaknya tanggung jawab yang harus 

diselesaikan, maka tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan stres pada 

perempuan yang memiliki beban banyak. 

Lingkungan sosial dan non-sosial berpotensi memicu stres, khususnya jika 

mengancam stabilitas hidup. Stres merupakan hal yang bisa terjadi kepada siapa 

saja yang diakibatkan oleh adanya tantangan, kesulitan, ancaman, ataupun 

ketakutan terhadap bahaya kehidupan yang sulit terpecahkan. Namun, dengan 
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adanya sedikit stres dapat memberikan hal yang positif dan produktif misalnya 

saat berkompetisi dalam kejuaraan, jatuh cinta, atau berkerja keras dalam sebuah 

proyek yang dinikmati. Jenis stres yang paling berbahaya adalah stres negatif, 

umumnya terjadi akibat seseorang memandang perubahan dan tekanan sebagai 

suatu beban serta menanggap peningkatan tuntutan sebagai ancaman. Menurut 

Masdin, berlarutnya stres dapat mengakibatkan berbagai kejiwaan yang kompleks, 

yang melibatkan lebih dari 1.500 perubahan kimia yang berbeda dalam otak dan 

tubuh (Masdin, 2008, h. 101). 

Stres dapat diatasi dengan pengelolaan stres atau manajemen stres, dalam 

psikologi dikenal dengan istilah coping stress.  Dengan adanya coping stress 

individu dapat mengatur dan menyeimbangkan segala aktivitas yang akan 

dilakukan. Keterampilan individu dalam mengatasi masalah tentunya berbeda 

tergantung pada keterampilan individu dalam mengelola keinginan-keinginan 

dalam dirinya misalnya dengan menghadapi masalah secara langsung, 

mengevaluasi alternatif secara rasional dalam upaya memecahkan masalah 

tersebut, menilai situasi stres didasarkan kepada pertimbangan yang rasional serta 

mengendalikan diri dalam mengatasi masalah yang dihadapi (Jones, 2003, h. 27-

28). Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Anitei ditemukan bahwa 

mahasiswi dengan strategi coping terhadap stres yang baik mampu 

menanggulangi tekanan atau stres dengan mengendalikan, mengurangi, 

menguasai, dan meringankan pengaruh sekitar, tuntutan dari dalam diri dan 

beberapa konflik yang telah melebihi kemampuan tersebut (Avvena Arreola 

Romaderia, 2018, h. 54). 
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Seseorang dapat melakukan coping stress juga berhubungan dengan 

kemampuan meregulasi dirinya. Jadi, seseorang yang tidak mampu melakukan 

coping stress, disebabkan karena tidak tau meregulasi dirinya. Karena itu,regulasi 

diri mampu memberikan manfaat pada diri individu seperti menguasai implus 

tingkah lakunya, melawaan godaan, mengendalikan pikiran, dan mengelola 

emosinya. Regulasi diri berkaitan erat dengan keterampialan emosional. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Goelman bahwa keterampilan emosional 

mencakup regulasi diri, semangat, dan ketekunan serta kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, kesanggupan untuk 

mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak berlebih-lebihan dalam 

kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak 

melumpuhkan kemampuan berpikir, untuk membaca perasaan terdalam orang lain 

(empati) dan bersedia untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, 

kemampuan menyelesaikan konflik, serta keterampilan mengelola diri dan 

lingkungan sekitar (Syamsul Bachri Thalib, 2010, h. 107). 

Regulasi diri dan coping stress memiliki hubungan, diantaranya individu 

dapat melakukan upaya baik pemikiran atau perilaku untuk mencapai tujuan yaitu 

menghadapi stres. Regulasi diri dan coping  stress memiliki hubungan positif 

yang sangat signifikan hal ini ditandai dengan semakin tinggi regulasi diri pada 

individu maka semakin tinggi coping stress-nya. Sebaliknya, semakin rendah 

regulasi diri pada individu, maka semakin rendah pula coping stress-nya Shinta 

(Larasaty Santoso, 2015, h. 58). 
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Berbagai kajian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

terkait gambaran regulasi diri dan coping stress yang tidak terlepas dari konflik-

konflik yang dapat memicu dan meningkatnya stres.  

Di kota Raha, terdapat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif 

Muhammad Raha yang memiliki mahasiswi yang berkerja dan telah berumah 

tangga dengan jumlah 50 orang. Jika dilihat dari tingkat kelulusan mahasiswi 

yang berkerja dan mengurus rumah tangga pada angkatan 2014 dan 2015 jurusan 

Pendidikan Agama Islam yang berkerja dan mengurus rumah tangga berjumlah 19 

orang dan telah menyelesaikan skripsi sebanyak  9 orang dengan total 47% sejak 

data ini diambil. Dari data tersebut persentase  mahasiswi yang belum 

menyelesaikan skripsi sebanyak 10 orang dengan total 52 % dan tidak akan lulus 

di tahun 2019 (Kasubag STAI Syarif Muhammad Raha, 2019). Melihat data 

tersebut tingkat mahasiswi yang berkerja dan mengurus rumah tangga angkatan 

2015 mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan studi, hal ini dikarenakan 

belum mencukupi jumlah standar mata kuliah, belum mengikuti KKN (Kuliah 

Kerja Nyata), banyaknya kesibukan sehingga mengabaikan penyusunan skripsi, 

ada beberapa mahasiswi yang sering mengambil cuti, dan berhenti karena tidak 

sanggup menjalani kuliah. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Sutaminingsih, yang berkerja dan 

telah berumah tangga menyatakan bahwa banyaknya peran yang harus dijalani 

setiap harinya menimbulkan stres. 

“Stres itu pasti ada, kalau pagi-pagi itu sa harus bangun kerjakan pekerjaan 

dalam rumah seperti memasak, mencuci, mengurus keperluan anak dan suami. 

Apalagi saya kan, semua pekerjaan didalam rumah sa kerjakan secara manual 

dari timba air, sampai memasakpun masih ditungku. Apalagi ini ditambah sa 
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kuliah toh, sa harus selesaikan tugas kampus yang banyak sekali, baru kita 

kuliahkan dari pagi sampe sore jadi pulang dirumah itu kayak capek sekali sa 

rasa. Baru kalau adami anakku yang sakit atau suamiku toh, sa lebih pilih izin 

dulu di kampus dan urus keluargaku.” 

Sutaminingsih pernah mengalami putus asa dan tidak ingin melanjutkan 

kuliah karena beban yang harus dijalani begitu banyak. Namun adanya motivasi 

dari keluarga terutama suami, Sutaminingsih kembali melanjutkan pendidikannya. 

“Harusnya toh di tahun ini sa harus wisudah, tapi karena sa pernah ambil cuti 

beberapa kali karena sa tidak sanggup jalani ini. apalagi anak-anakku waktu 

itu masih kecil-kecil jadi masih butuh sekali pehatian ditambah juga beban 

pikiranku semakin banyak akhirnya sa cutimi dulu. tapi sekarang sa lanjutkan 

lagi kuliahku karena dukungan dari keluargaku terutama suamiku kasian, 

akhirnya sa lanjut lagi karena sa pikir-pikir juga toh percuma sa mengabdi 

selama ini di sekolah kalau tidak ada ijazah ku” (Hasil wawancara 

Sutaminingsih, 2019) 

Mahasiswi yang juga memiliki multi peran adalah Teti Elian, seorang Pegawai 

Negeri Sipil di sekolah Madrasah Aliyah dan bertugas sebagai pengurus 

perpustakaan yang juga merasakan stres yang tidak jauh berbeda dengan 

Sutaminingsih. 

“Kalau masalah stres itu memang ada, banyaknya masalah apalagi ini kasian 

banyaknya tugasku eeh, kita sudah mulai meneliti juga di lapangan. Baru ini 

stres betul, karena ini teman-temanku banyak kesibuannya sementara meneliti 

ini harus kompak dan sama-sama kan. Kadang itu banyaknya masalah yang sa 

hadapi sa binggung apalagi yang sa mau kerjakan ini dih. Di kantor juga 

banyak sekali masalah sa rasakan, bagaimana kah itu ruangan kotor, sa harus 

urus buku yang masuk dan keluar belum lagi sa urus masalah di rumah toh, 

akhirnya itu kadang itu sa suka marah-marah tidak jelas”. 

Prestasi Belajar Teti Elian mengalami penurunan karena banyaknya kesibukan 

yang dilakukan sehingga tugas-tugas kampus terabaikan. 

“Kalau IPK waktu saya semester satu itu 3,62 dan kalau IPK semester dua 

3,14. Memang itu sa rasa da turun, bagaimana kah itu toh, banyaknya tugas 

yang dikasih sama dosen baru bertepatan juga dengan kesibukanku yang lain 

seperti tiba-tiba ada acara keluarga, sa keluar kota, apalagi kalau tiba-tiba ada 

kegiatan di kantor, akhirnya tugasku yang sa kumpulkan tidak tepat waktu, 
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baru kalau sudah bertepatanmi itu sa lebih prioritaskan yang penting dulu toh, 

terutama keluargaku”. 

Teti Elian memiliki cara tersendiri dalam mengatur dirinya dan memikirkan 

apa saja yang harus dipersiapkan keesokan harinya. Dalam pengelolaan diri Teti 

Elian sudah terbiasa sejak kecil sehingga hal tersebut ia lakukan sampai saat ini. 

“Jadi caraku itu selalu kalau misalnya sa mau kuliah besok toh, sa lihat dulu 

jadwal kuliah baru sa lihat memang apa-apa saja tugas akhirnya sa rasa terarah 

begitu apa yang sa harus kerjakan dan saya memang begitu mau misalnya sa 

akan keluar kota sa sudah pikirkan baju apa yang sa mau bawa. Jadi kalau 

misalnya sa mau berangkat besok, hari sebelumnya itu sudah siapmi semua. 

Semuanya itu toh sa ikut bapakku dari kecil akhirnya itu sa terapkan juga 

sama anak-anakku (Hasil wawancara Teti Elian, 2019). 

Beban yang dialami oleh mahasiwi yang memiliki multi peran juga di 

benarkan oleh salah satu dosen STAI sehingga ada perbedaan antara mahasiwa 

regular dan non-regular dalam menyelesaikan tugas-tugas kampus. 

“Disini memang banyak mahasiswi itu yang ambil kelas non-regular dan yang 

isi kelas itu orang-orang yang berkerja dan rata-rata sudah berkeluarga. Kalau 

masalah kehadiran itu, pasti ada yang tidak hadir di kelas karena mereka 

punya kesibukan lain seperti ada urusan kantor ada juga yang izin karena 

masalah keluarga. Kalau saya sendiri, saya tidak terlalu menekan mahasiwi 

yang dikelas non regular ini, karena saya lihat beban yang mereka rasakan itu 

berbeda dengan mahasiwi yang ada di kelas regular, apalagi kasian mereka 

tidak terlalu produktifitas lagi terutama dalam mengingat. Jadi kalau saya 

pribadi itu, kalau ada mahasiwi yang tidak sempat mengumpulkan tugasnya 

tidak tepat waktu saya masih memberikan toleransi. Kalau masalah nilai juga 

saya tidak terlalu persulit yang penting sudah mengerjakan tugas, aktif di 

kelas, dan yang terutama itu kehadiran” (Hasil wawancara dosen STAI, 2019). 

Dengan banyaknya beban yang dimiliki mahasiswi yang berkerja dan 

mengurus rumah tangga akibat aktifitas yang dilakukan, menyebabkan perubahan 

dalam kehidupan dalam waktu yang relatif singkat misalnya frustasi, tension, 

marah dan kecewa. Namun setiap orang memiliki cara dan pola yang berbeda 

dalam meregulasi dirinya dan melakukan coping stres. Gaya seseorang 
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menyelesaikan masalah tergantung pada latar belakang kehidupan, budaya, 

kebiasaan, pola asuh dan pola kognitif seseorang dalam mengatasi stres. Dari 

uraian tersebut peneliti ingin mengetahui “Gambaran regulasi diri dan coping 

stress pada mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha Kabupaten 

Muna” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun judul skripsi ini adalah “Gambaran regulasi diri dan coping stress 

pada mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha Kabupaten Muna”. 

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah : 

1.2.1 Bagaimana tingkat regulasi diri mahasiswi multi peran di STAI 

Syarif Muhammad Raha? 

1.2.2 Bagaimana tingkat coping stress mahasiswi multi peran di STAI 

Syarif Muhammad Raha? 

1.2.3 Bagaimana hubungan antara regulasi diri dan coping stress 

mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha? 

1.2.4 Bagaimana aspek-aspek regulasi diri dan coping stress pada 

mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha ? 

1.2.5 Apa faktor-faktor yang menghambat regulasi diri dan coping stress 

mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha ? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 
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1.3.1.1 Untuk mengetahui tingkat regulasi diri mahasiswi multi peran di 

STAI Syarif Muhammad Raha. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui tingkat coping stress mahasiswi multi peran di 

STAI Syarif Muhammad Raha. 

1.3.1.3 Untuk mengetahui hubungan regulasi diri dan coping stress pada 

mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha.  

1.3.1.4 Untuk mengetahui aspek-aspek regulasi diri dan coping stress pada 

mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha. 

1.3.1.5 Untuk mengetahui faktor-faktor menghambat regulasi diri dan 

coping stress mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad 

Raha. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1.3.2.1 Manfaat teoritis. 

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat : 

1.3.2.1.1 Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN 

Kendari terkhusus mahasiswa program studi Bimbingan dan 

Penyuluhan Islam sebagai bahan ajar dalam pemberian 

bimbingan dan penyuluhan tentang regulasi diri dan coping 

stress. 
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1.3.2.1.2 Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan regulasi diri dan 

coping stres mahasiswa serta menjadi bahan kajian lebih 

lanjut.  

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat : 

1.3.2.1 Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan ilmu tentang regulasi diri dan 

coping stress, sehingga  mengurangi dampak stres yang berlebihan. 

1.3.2.2 Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah pengetahuan tentang regulasi diri dan coping 

stress, sehingga mengurangi dampak stres yang berlebihan. 

1.4 Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna dari judul penelitian 

ini maka penulis mendefenisikan beberapa istilah yang dilakukan secara terus 

menerus dengan beberapa istilah di dalam judul ini sebagai berikut : 

1.4.1 Regulasi diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

didalam kepribadian yang penting bagi individu untuk mengendalikan 

pikiran, perasaan, dorongan dan hasrat yang melibatkan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

1.4.2 Coping stress yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk 

mengatasi, mengurangi, dan menoleransi ancaman akibat beban 

perasaan yang tercipta karena stres. 
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1.4.3 Mahasiswi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswi S1 di 

STAI Syarif Muhammad Raha. 

1.4.4 Multi peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang 

berperan sebagai Mahasiswi, berperan sebagai pekerja (publik 

produktif), dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-

reproduktif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


