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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia seringkali ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai keinginan

dan tidak dapat mencapainya mengalami gangguan sikologis, baik itu berupa

kecemasan, tekanan dari lingkungan, perubahan prilaku dan sikap. Bagi

mahasiswa, pekerjaan menulis yang sesungguhnya menjadi bagian dari tugas

perkuliahan seringkali menjadi beban dan tantangan tersendiri. Fabb dan Durant

dalam (Arnus, dkk, 2019:2) mengemukakan empat filosofi menulis, pertama

menulis artinya mengkontruksi. Kedua, menulis adalah upaya dan proses

rekontruksi yang terus menerus dan berkelanjutan. Ketiga, menulis menjelaskan

cara beripikir dan keempat, menulis berbeda dengan berbicara. Dengan membaca

dan memahami filosofi menulis, mahasiswa diharapkan dapat lebih cermat

memahami bahwa menulis berbeda dengan berbahasa lainnya, dimana ia lebih

ketat dalam aturan penggunaannya dan oleh karenanya cenderung lebih berat

dibandingkan keterampilan bahasa lainnya.

Proses perkuliahan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga

akhirnya sampai pada akhir dari tahap tersebut yang harus dilalui oleh mahasiswa

tingkat akhir, mahasiswa harus menyelesaikan perkulihan dengan syarat tugas

akhir  atau skripsi. Skripsi merupakan laporan riset atau sering disebut sebagai

laporan penelitian. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil

penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan  dan dipertahankan di depan ujian
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sidang (munaqasyah) dalam rangka penyelesaian studi tingkat Strata Satu (S1)

untuk memperoleh gelar sarjana (Jumarddin dan Fahmi, 2014).

Dalam buku panduan Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016, dijelaskan bahwa persyaratan

penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yaitu, (1)

lulus BTQ dengan memperlihatkan sertifikat dari fakultas sebagai syarat

mengikuti PPL dan KKN. (2) lulus pada  seluruh mata kuliah yang di

programkan. (3) lulus ujian Komprehensif atau ujian kompetensi. (4) lulus

TOEFL atau TOAFL (sesuai kebijakan program studi masing-masing). (5)

menunjukan surat keterangan bebas narkoba. (6) lulus ujian skripsi. Dalam

menyelesaikan pendidikan, khususnya dalam penyusunan tugas akhir baik berupa

praktik lapangan, penelitian, skripsi dan lain-lain, mahasiswa dibimbing oleh

pembimbing ditetapkan oleh dekan melalui usulan dari ketua jurusan/program

studi (Kuraedah, 2016).

Tekanan terberat dalam perkuliahan bagi mahasiswa adalah saat penulisan

tugas akhir atau skripsi. Tuntutan yang dirasakan oleh mahasiswa diperoleh dari

bebagai pihak, baik dari pihak akademik atau universitas, maupun non akademik.

Individu dalam menghadapi segala sesuatu harus memiliki pribadi yang kuat dan

tangguh dalam menghadapi segala masalah  kehidupan. Mahasiswa sebagai

individu yang menuntut ilmu di perguruan tinggi dalam kegiatannya tidak terlepas

dari stres.Menurut Kumar (2011), stres merupakan bagian dari faktor yang

mempengaruhi proses dalam pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa.
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Stres berpotensi memberikan tekanan pada diri mahasiswa seperti cemas sulit

berkonsentrasi atau menghindar dari masalah. Stres yang berasal dari proses

pendidikan diperguruan tinggi yang dialami oleh mahasiswa disebut stres

akademik (Bataineh, 2013).

Menurut Atikson, Atikson and Smith, (2010) mendefinisikan stres sebagai hal

yang terjadi jika individu dihadapkan dengan peristiwa yang dirasakan

mengancam kesehatan fisik atau psikologisnya.Istilah “stres” sebenarnya

mencangkup tiga topik terkait perubahan/rangsangan dari lingkungan yang

menyebabkan stres (selanjutnya disebut stresor), respon psikologis dan fisiologis

terhadap rangsangan tersebut (selanjutnya disebut respon stres) dan penyakit yang

dihasilkan dari stimulasi berlebihan terhadap respons fisiologis dan psikologis

(selanjutnya disebut efek stres kronis) (Renddy, Kharismarajanmenon and

Anjanathattil, 2018).

Stres yang dialami melahirkan respon berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran,

dan emosi yang negatif yang muncul akibat adanya tuntutan sekolah atau

akademik. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik terdiri dari faktor

eksternal dan faktor internal. Faktor internal terdiri dari pola pikir, kepribadian

dan keyakinan. Sedangkan faktor eksternal berupa pelajaran lebih padat, tekanan

untuk berprestasi tinggi, dorongan status sosial, orangtua saling berlomba, gejala-

gejala stres akademik, gejala fisik, gejala emosi, gejala prilaku, respon terhadap

stres akademik, pemikiran,  perilaku, reaksi tubuh, dan perasaan (Mufadal, Ifdil,

dan Nikmarijal, 2017).
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Penyebab stres akademik merupakan hal yang normal terjadi karena stres

akademik merupakan bagian dari perkembangan diri seperti menyesuaikan diri

dengan tatanan sosial baru, mendapatkan peran dan tanggungjawab baru sebagai

mahasiswa, mempunyai beban belajar dan konsep-konsep pendidikan yang

berbeda dengan masa sekolah sebelumnya, kegiatan/beban akademik yang tinggi,

belajar mengatur masalah keuangan, ketidakmampuan dalam manajemen waktu,

harapan dan tantangan terhadap pencapaian akademik, perubahan gaya hidup dari

masa yang sebelumnya dan perkembangan konsep diri (Regehr, Glancy and Pitts,

2013).

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti dengan

menyebarkan e-kuisioner pada populasi mahasiswa yang menawar matakuliah

skripsi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pengisisan kuisioner diisi oleh

11 mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, terdiri dari prodi Tadris Biologi,

Tadris Matematika, Tadris IPA, dan Pendidikan Bahasa Arab serta, pria 45.5%

dan wanita 54.5%.

Kesulitan yang dialami berupa penentuan tema penelitian, menentukan

masalah yang akan diangkat. Kesulitan dalam penyusunan skripsi dua mahasiswa

merasa kurang teliti dalam mengerjakan skripsi (18%), 45% mahasiswa menunda-

nunda memperbaiki revisian, 36,4% mahasiswa merasa kesulitan dalam

menyusun kalimat yang tepat, dan 18.2% mahasiswa merasa memiliki daya juang

yang rendah dalam menyelesaikan skripsi. Kesulitan yang dialami dengan dosen

pembimbing 18.2% mahasiswa merasa canggung dalam berkonsultasi dengan

dosen pembimbing,  27% kesulitan dalam berkomunikasi, 9.1% penjelasan dosen
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pembimbing kurang jelas dan merasa harus menafsirkannya sendiri, 27% kurang

mendapatkan bimbingan, bagi mahasiswa mengerjakan skripsi dapat membuat

mereka mengalami stres terlebih di masa pandemi Covid-19 banyak mahasiswa

dari bidang pendidikan mengalami kendala dalam memperoleh data penelitian

diakibatkan liburnya sekolah.

Stressor akademik yang dialami oleh responden terdapat 72.7% mengalami

keterlambatan mencapai tujuan, 9.1% kesulitan sehari-hari, 36.4% harapan diri,

keluarga atau orang lain, 27.3% kecemasan. Reaksi stresor yang dialami

responden berupa, gangguan biologis (9.1%), perasaan tidak menyenangkan

(72.7%), gangguan emosional (18.2%), dan penilaian masalah (27.3%). Stresor

telah diidentifikasi oleh beberapa peneliti (Agolla and Ongori, 2009:069), sebagai

tugas yang berlebihan, persaingan mahasiswa antara mahasiswa, kurangnya uang

saku, kegagalan dalam prestasi akademik. Hubungan yang buruk antara

mahasiswa dan mahasiswa, mahasiswa dan dosen, serta keluarga atau masalah

mereka dirumah (Aina and Primardiana, 2019:213).

Kesulitan dalam mengambil referensi penelitian yang dirasakan mahasiswa

terdiri dari, referensi kampus kurang namun harus mengambil rujukan kampus,

kurang referensi dan contoh penelitian yang terdapat di perpustakaan, tidak dapat

mengakses penuh melalui website, dan jurnal internasional. Sebagian besar

mahasiswa memiliki jiwa semangat tinggi dalam menyelesaikan skripsi dan

memiliki beberapa faktor yang membuat mereka tertekan, rata-rata mahasiswa

menjawab tuntutan-tuntutan lingkungan sekitar, sementara mahasiswa sendiri
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berusaha untuk segera menyelesaikannya, kurang motivasi,  tertekan dengan

lingkungan yang kurang mendukung.

Mahasiswa yang tidak mengalami tekanan dari 11 responden terdapat satu

orang saja, dilain sisi ada mahasiswa merasa ringan dalam mengerjakan skripsi

karena selalu disemangati oleh lingkungan sekitar, dosen pembimbing, keluarga

dan teman. Mahasiswa merasa insecure, desakan yang terus menerus datang, tidak

dihargai, kurang memahami kondisi. Mahasiswa juga merasa sangat terdampak

untuk mengambil data penelitian disebabkan wabah Covid-19 tiba-tiba muncul

dan menimbulkan stres dan kurangnya semangat untuk melanjutkan skripsi.

Gejala stres yang dialami oleh responden memilih 45.5% mahasiswa

mengalami cemas, 36.4% mengalami kesedihan karena tuntutan akademik, 9.1

merasa tidak mampu menyelesaikan pendidikan,  27.3% mengalami sakit kepala,

36.4% pusing, 63.6% tidak tidur teratur, 27.3% sakit punggung, 1.9% diare,

18.2% lelah atau kehilangan energi untuk belajar, 1.9% cepat marah,  36.4%

khawatir, 18.2% gelisah, 18.2% dahi berkerut, 18.2% kecendrungan menyendiri,

18.2% malamun,18.2% tertawa berlebihan/gelak tawa, dan 18.2% menghindari

bertemu dengan orang-orang tertentu untuk menghindari pertanyaan.

Stres yang dialami mahasiswa saat mengerjakan skripsi diperkuat dengan

Wijayanti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Coping

Menghadapi Stres Dalam Penyusunan Tugas Akhir Skripsi Pada Mahasiswa

Program S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan” memperoleh hasil bahwa

secara umum mahasiswa FIP angkatan 2008 mengalami stres dalam penyusunan

skripsi pada kategori sedang yaitu 109 mahasiswa (77,9%). Dalam mengalami
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stres mahasiswa melakukan strategi coping stress dalam mengatasi stres yang

dialaminya dengan meluapkan emosi dari dua sisi baik secara positif maupun

negatif.

Penelitian sebelumnya melakukan strategi coping stressdalam mengatasi

stres. Ada dua strategi coping yang biasanya digunakan oleh individu dalam

menghadapi stres, yaitu: problem focused coping dan emotion focused coping

(Kumar, 2011).

Peneliti mengajukan tiga pertanyaan mengenai strategi fokus masalah dalam

menghadapi stres oleh responden dalam e-kuisioner yang telah peneliti berikan.

Diperoleh  mahasiswa yang mencari dukungan informasi atau informasi

pendukung sebanyak 54.5%, menyelesaikan masalah secara kongkreat (36.4%)

dan melakukan perencanaan pemecahan masalah (45.5%).

Ketika mahasiswa merasa bosan, jenuh, lelah dan pusing dalam mengerjakan

skripsi responden melakukan aktivitas tidur, istirahat, pergi ke pantai, membaca

Al-quran, mendengarkan musik, bertanya kepada teman yang dipercaya, sholat

sunnah, mencari solusi diinternet dan orang terpercaya,  meminta pendapat dari

dosen lain untuk menguatkan pikiran, berusaha berpikir positif, menamkan

pikiran untuk tidak bersaing dan saling membantu, menonton film, bermain game

sejenak, membaca komik dan meminta nasihat kepada orang terpercaya. Strategi

pengendalian emosional upaya kognitif atau membuat harapan positif,

memperoleh dukungan secara emosional, menghindari emosi, perdebatan dan

masalah, menerima tanggung jawab, dan menilai masalah dengan positif.
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Penjelasan latar belakang diatas menunjukan bahwa mahasiswa memiliki

kesulitan dalam mengerjakan skripsi, serta mengalami gejala-gejala stres dan

mahasiswa memiliki cara tersendiri dalam menghadapi rasa stres yang

dialaminya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti berinisiatif mengangkat masalah

penelitian yang berjudul “Pengaruh Strategi Coping Stress terhadap Stres

Akademik Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi di Jurusan Pendidikan MIPA

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas. dapat diidentifikasi

permasalahan dalam penelitian ini yang meliputi:

1. Tugas akhir atau skripsi, memiliki dampak psikologis dan gangguan biologis

bagi mahasiswa.

2. Faktor-faktor penyebab stres yang dialami mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan

Ilmu Keguruan IAIN Kendari.

3. Gambaran stres akademik yang terjadi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan IAIN Kendari.

4. Dampak wabah Covid-19 terhadap tingkat stres akademik mahasiswa.

5. Strategi cara mengatasi stres yang digunakan mahasiswa dalam menghadapi

masalah.
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “

1. Bagaimana strategi coping stress di Jurusan Prndidikan MIPA?

2. Bagaimana stres akademik di Jurusan Pendidikan MIPA?

3. Apakah ada pengaruh strategi coping stress terhadap stres akademik yang

dialami mahasiswa yang mengerjakan skripsi di Jurusan Pendidikan MIPA

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan?”.

1.4 Batasan Masalah

Batasan penelitian agar peneliti tidak menyimpang dari apa yang diteliti,

maka peneliti membatasi penelitian ini pada strategi coping stress dan stres

akademik mahasiswa yang mengerjakan skripsi di Jurusan Pendidikan MIPA

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian

dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini, yaitu

1. Mendeskripsikan strategi coping stress di Jurusan Pendidikan MIPA.

2. Mendeskripsikan stres akademik di Jurusan Pendidikan MIPA.

3. Mengetahui pengaruh strategi coping stress terhadap stres akademik yang

dialami mahasiswa yang mengerjakan skripsi di Jurusan Pendidikan MIPA

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
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1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk beberapa hal berikut:

1. Memperkaya hasil penelitian mengenai pengaruh strategi coping

stressterhadap stress akademik serta.

2. Mampu mengembangkan dan memperkuat teori yang telah ada bahwa

coping stressberpengaruh terhadap stress akademik pada mahasiswa yang

sedang mengerjakan skripsi.

3. Memungkinkan munculnya penelitian-penelitian lain yang juga serupa

dengan tema stres, khususnya di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Bahan dalam penyusunan intervensi pada mahasiswa yang memiliki

masalah dalam pemilihan strategi coping yang disebabkan oleh stres

akademik.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

dunia pendidikan, khususnya pihak akademik atau intitusi, bahwa stres

memainkan peranan penting pada kesehatan mental seseorang. Oleh

karena itu, pihak perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan iklim

kreatif dalam dunia pendidikan atau akademik sebagai salah satu usaha

dalam menambah kemampuan menangani stres pada mahasiswa.
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3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar

rekomendasi untuk perencanaan program intervensi terhadap stres, yaitu

dengan mengoptimalkan tugas akhir mahasiswa.

1.7 Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliriuan dan salah interpretasi terhadap istilah-istilah

yang digunakan maka perlu dijelaskan maksud dan variabel-variabel judul sebagai

berikut :

1.7.1 Strategi coping stress merupakan salah satu upaya kognitif, prilaku dan

emosional yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi,

mengelola dan memanajemen segala persoalan-persoalan yang terjadi diluar

kendali dalam diri individu dalam menghadapi persoalan lingkungan dan

masalah-masalah yang muncul. Penelitian yang dilakukan peneliti

memfokuskan strategi coping stres untuk mengatasi, mengelola dan

memanajamen stres dengan dua strategi yaitu problem focused coping

(fokus mengatasi masalah) dan emotional focused coping (fokus mengatasi

emosional).

1.7.2 Stres akademik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah stres yang

bersumber dari dunia pendidikan atau akademik yang terjadi pada

mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Stres

akademik dapat berasal dari stimulus atau rangsangan (stresor) dapat berupa

frustasi, konflik, tekanan, perubahan dan penilaian kognitif mahasiswa.

Stresor akademik dapat menimbulkan reaksi, berupa gangguan (fisik,

prilaku, emosional dan kognitif).
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