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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Skripsi adalah syarat wajib untuk mahasiswa meraih gelar sarjana. 

Mahasiswa tingkat akhir dituntut harus mampu menyelesaikan karya ilmiah 

tersebut pada masa akhir studinya berdasarkan hasil penelitian, atau kajian 

kepustakaan, atau pengembangan terhadap suatu masalah yang dilakukan secara 

seksama (Darmono & Hasan, 2002).    

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk membuktikan penguasaan dan 

kematangan mahasiswa melalui kegiatan penelitian yang dilakukan secara mandiri 

serta mempertanggungjawabkannya dihadapan publik. Dalam penyusunan skripsi, 

mahasiswa dituntut untuk mampu mencari dan  merumuskan masalah penelitian, 

membuat rancangan penelitian, melakukan analisis dan menyusun laporan hasil 

penelitian, serta melakukan presentasi di depan penguji (Kholidah & Alsa, 2012).   

Penulisan skipsi bagi mahasiswa strata satu merupakan suatu pekerjaan 

yang tidak mudah. Penyusunan skripsi merupakan fase terakhir dalam 

mengemban pendidikan bagi mahasiswa. Skripsi merupakan karya tulis penelitian 

mandiri mahasiswa yang disusun dalam jangka waktu paling cepat satu semester 

dan paling lambat dua semester di bawah bimbingan seorang dosen yang 

memenuhi kualifikasi akademik untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam 

menyusun skripsi (Elfida, Agung, Harmaini, Herwanto & Husni, 2012). 

Pada fase ini, tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan 

bagaimana harus menulis tulisan ilmiahnya dalam bentuk skripsi. Hariwijaya & 
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Triton mengatakan bahwa kesulitan yang sering kali dihadapi diantaranya adalah 

menemukan dan merumuskan masalah, mencari judul yang efektif, sistematika 

proposal, sistematika skripsi, kesulitan mencari literatur dan bahan bacaan, 

kesulitan dengan standar tata tulis ilmiah serta dana dan waktu yang terbatas 

dalam Mathofani & Wahyuni, 2012). Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan beberapa mahasiswa fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau mengenai kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi adalah 

sebagai berikut: 

“…buat gha nulis skripsi itu sulit, nyusun kata-katanya itu  gha kurang 

bisa menyambungkan kata-katanya biar pas, kemarin juga sempat ganti 

pembimbing kan terus disuruh tambah satu variabel lagi jadi tambah 

pusing, belum lagi bimbingan sama ibuk yang sekarang kadang gak sesuai 

jadwal kalo lagi sibuk ibunya susah ditemui jadi makin lama waktunya. 

(W.MP:20-30). 

 

“... karena udah lama berhenti ngerjain skripsinya sekarang kan disuruh 

judul baru lagi, buat SK baru lagi masih bingung belum dapat ide mau 

neliti apa pusing juga mau buat judul apa, apalagi sekarang variabelnya 

juga udah nambahkan, makanya masih bingung mau 

memulainya.”(W.AW:15-22) 

 

“... sebenarnya sih kalau ada niat ga sulit-sulit amat ngerjainnya.. 

Sulitnya paling yaa di referensinya sih referensi buku, soalnya kan 

penelitian aku ini di fakultas kita baru satu yang pernah melakukan jadi 

buku-bukunya masih banyak yang kurang, terus kalau jurnal banyak yang 

bahasa inggris, aku kurang paham kalau udah bahasa inggris, jadinya 

kadang ga mood ngerjain”. (W.DA:8-17). 

 

“... sebenarnya kurang minat karena kalau nulis yang ilmiah-ilmiah ni 

aku kurang ngerti. Dulu sih ada  pas semester lima (5) ngerjain penelitian 

kelompok gitu tapi tetap aja aku ga paham.” (W.AW:21-24). 

 

Beragam kendala yang dihadapi oleh mahasiswa fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau dalam menyusun skripsi diantaranya disebabkan oleh faktor eksternal 

yaitu: kesulitan dalam menentukan judul atau mencari permasalahan yang akan 
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diangkat sebagai bahan penelitian, adanya perubahan judul (variabel penelitian 

yang dirubah), selain itu mahasiswa merasa kesulitan dalam mencari materi 

bacaan atau kurangnya materi (referensi), komunikasi yang kurang efektif dengan 

dosen pembimbing, dan dikejar deadline. Sedangkan yang menjadi faktor internal 

adalah tidak adanya minat dalam membuat penelitian ilmiah, rasa takut apabila 

tidak selesai kuliah tepat waktu, dan ketidakmampuan mengatur kestabilan emosi 

sendiri sehingga sering muncul rasa malas dalam menyusun skripsi. 

Mu’taddin menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa jika 

dibiarkan terus menerus berkembang menjadi perasaan negatif yang akhirnya 

dapat menimbulkan ketegangan, kekhawatiran, stres, rendah diri, frustrasi, dan 

kehilangan motivasi yang akhirnya dapat menyebabkan mahasiswa enggan untuk 

mengerjakan skripsinya, bahkan ada yang memutuskan untuk tidak menyelesaikan 

skripsinya (Andarini & Fatma, 2013). Hal ini tentu sangat merugikan mahasiswa 

yang bersangkutan mengingat bahwa skripsi merupakan tahap yang paling 

menentukan dalam mencapai gelar akademik. 

Beberapa fenomena yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mengenai 

dampak stres dalam mengerjakan skripsi diantaranya adalah terjadi di Jaksel 

(Kamis, 28/07/2016) kasus seorang mahasiswa semester akhir di salah satu 

perguruan tinggi wilayah Jakarta Selatan yang mengakhiri hidupnya dengan 

gantung diri menggunakan kabel akibat proposal skripsinya ditolak dua kali 

(liputan6.com). Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Sekadau, Kalimantan 

Barat (Sabtu, 08/04/2017)  seorang mahasiswa nekat mengakhiri hidupnya dengan 

cara gantung diri menggunakan kain di duga stres karena skripsi yang tak kunjung 
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selesai (tribunpontianak.co.id). Selanjutnya masalah stres menyusun skripsi juga 

dialami oleh Dhimaz di Jember, Jawa Timur (Rabu, 11/10/2017) Dhimaz seorang 

mahasiswa salah satu universitas di Jember tertangkap sedang menghisap ganja 

bersama teman-temannya di kos. Setelah diselidiki alasan tersangka mengaku 

mengonsumsi ganja karena tidak kuat menghadapi tekanan menyusun skripsi 

(jpnn.com) di akses pada tanggal 29 November 2017.  

Mahasiswa yang merasa terbebani dan tidak tenang dalam pengerjaan 

skripsi akan mengalami stres yang dapat menjadikan mahasiswa malas 

mengerjakan skripsi, kehilangan motivasi, menunda pengerjaan skripsi, sampai 

memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsi dan bahkan berujung pada 

kematian.  

Gejala stres begitu dirasakan oleh mahasiswa fakultas Psikologi yang 

sedang menyusun skrpsi terutama pada mahasiswa yang berada ditingkat akhir, 

karena mereka mendapat tuntutan untuk menyelesaikan skripsinya sebelum waktu 

semester yang tersisa berakhir. MP sebagai salah salah mahasiswa semester akhir 

mengaku merasa stres karena belum mampu menyelesaikan skripsinya sementara 

desakan dari keluarga dan batas waktu semester terus membebani pikirannya. 

 “Stres sebenarnya, udah setahun proposal belum juga ujian-ujian, revisi 

terus mana orang tua nelpon-nelpon terus nanya kapan wisuda apa ndak 

tambah sakit kepala awak dibuatnya, sekarang ni pun sering susah tidur 

karena banyak pikiran jatah semester udah limit”. (W. MP:57-64) 

 

Gejala stres juga dialami oleh DA mahasiswa fakultas Psikologi lainnya yang 

mengaku merasa gelisah setiap kali memikirkan revisi skripsi yang tidak mampu 

ia selesaikan. 
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“Lebih sering merasa gelisah aja soalnya kadang suka lama ngerjain 

revisinya jadinya gak tepat waktu ngumpulin. Terus mudah emosi juga 

kalau nyari nyari referensi tapi ga ketemu misalnya cari jurnal tapi 

kadang ga sesuai dengan apa yang dicari”. (W.DA:42-48). 

 

Taylor (2009) menjelaskan bahwa pada kenyataannya mahasiswa seringkali 

dihantui pikiran-pikiran negatif mengenai skripsi. Kebanyakan mahasiswa hanya 

menimbun pikiran-pikiran negatif tersebut tanpa berusaha untuk mencari 

bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

Beberapa gambaran menunjukkan indikasi stres yang dialami oleh 

mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Merasa gelisah, cemas, sulit untuk 

berkonsentrasi, hingga putus asa ditengah pengerjaan skripsi yang disebabkan 

hambatan yang ditemui dan tidak adanya keinginan untuk berusaha. Oleh karena 

itu, penulisan skripsi dipandang secara negatif sebagai tugas yang berat bagi 

mahasiswa. Hambatan dan permasalahan di atas dapat dikatakan sebagai 

hambatan yang bersifat psikologis yang biasanya menjadi penyebab yang paling 

berpengaruh dalam timbulnya stres. 

Mahasiswa yang merasa terbebani dan tidak tenang dalam pengerjaan 

skripsi akan mengalami stres. Menurut Agus Hardjana (1994) stres merupakan 

pengalaman pribadi, subyektif dan perorangan. Stres yang terjadi pada individu 

ada yang bersifat positif dan negatif. Stres bersifat positif misalnya, mahasiswa 

semakin terpacu untuk mencari refrensi-refrensi tambahan skripsi, mahasiswa 

juga semakin terpacu untuk mengerjakan skripsi dan lain sebagainya. Reaksi stres 

bersifat negatif misalnya, mahasiswa menghindar dengan tidak mengerjakan 

skripsi, melakukan aktivitas lain yang dianggap menarik, menunda-nunda dan 

sebagainya.  
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Pengerjaan skripsi memang membutuhkan proses panjang dan juga 

membutuhkan tenaga, biaya, waktu, dan perhatian yang tidak sedikit. Walaupun 

demikian, mahasiswa harus bisa fokus untuk dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan baik dan bisa selesai tepat waktu. Kenyataannya, dari banyaknya 

mahasiswa yang menganggap skripsi sebagai tugas yang sulit, namun ada juga 

mahasiswa yang menganggap skripsi sebagai hal biasa yang memang harus dilalui 

mahasiswa untuk meraih gelar sarjananya. Seperti hasil wawancara yang 

diperoleh peneliti pada tanggal 27 November 2107 di Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau,  sebagai berikut: 

“Kalo menurut Agung sih kak skripsi itu ya tugas yang harus dikerjakan, 

gak sulit kalau rajin dikerjain, kan memang harus kita kerjain kan kalo 

mau lulus. Selain itu kan sebelumnya juga udah diajarin dikelas jadi udah 

tahu gambaran gimana-gimananya cara menulis skripsi. Intinya kan 

sekarang tergantung diri masing-masing mau lulus ya dikerjain” (W. 

AS:10-19). 

 

“...Skripsi itu bisa kok kan udah belajar TPP jadi udah tau posedurnya, 

cuma sekarang ini masih bingung nentuin judul kak pengennya cari judul 

yang menarik (merasa tertantang) dan yang belum pernah diteliti juga.” 

(W. DF:14-17)  

 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa mahasiswa 

fakultas Psikologi UIN Suksa Riau yang sedang meyusun skripsi menunjukkan 

ada mahasiswa yang merasa mampu menghadapi kesulitan sebagai tantangan 

dalam menyusun skripsi merupakan bentuk respon dari stres yang bersifat positif 

dan ada juga mahasiswa yang merasa dirinya tidak mampu melalui dan 

menghadapi berbagai kesulitan dalam menyusun skripsi. Ini merupakan bentuk 

dari stres yang bersifat negatif, apabila dibiarkan berlarut-larut mengakibatkan 
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mahasiswa membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun dan menyelesaikan 

skripsinya. 

Sarafino (1998) mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat 

meminimalisir stres adalah faktor kemampuan mengelola emosi atau kecerdasan 

emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur 

emosinya dengan intelegensiya, menjaga keselarasan emosi dan 

pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, 

motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial (Goleman, 1996). 

Kecerdasan emosional sangat mempengaruhi seseorang dalam 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari termasuk 

tugas mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Book & Stein (2000) 

mengungkapkan, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan 

memiliki ketahanan menanggung stres yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan 

sabar ketika menghadapi masalah tanpa terbawa emosi. Orang yang tidak dapat 

menghimpun kendali tertentu atas kehidupan emosionalnya akan mengalami 

pertarungan batin yang menghambat kemampuan mereka untuk berkonsentrasi 

pada karir atau pekerjaan ataupun untuk memiliki pikiran yang jernih. 

Kecerdasan emosional memiliki peranan dalam mengatasi permasalahan 

stres pada diri seseorang. Dalam menghadapi kondisi stres diperlukan usaha untuk 

mengatasi tantangan yang dihadapi, usaha yang besar bisa ditunjukan melalui 

ketekunan, semangat dan kemampuan memotivasi diri dalam mengerjakan skripsi. 

Ketekunan, semangat dan kemampuan memotivasi diri merupakan salah satu 

peranan dari kecerdasan emosional yang ada dalam diri seseorang.  



 

 

8 

Berkaitan dengan stres yang dialami mahasiswa yang sedang menghadapi 

skripsi. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kecemasan, kekhawatiran dan 

ketakutan yang dirasakan oleh mahasiswa dapat menyebabkan stres yang 

berkepanjangan yang nantinya dapat menimbulkan gangguan fisik dan emosional 

dalam dirinya. Apabila mahasiswa yang sedang menyusun skripsi memiliki 

kecerdasan emosional yang rendah tentunya akan mengalami kesulitan untuk 

menghimpun kendali atas emosinya dan berakibat pada terhambatnya kemampuan 

untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan skripsi. 

Sebaliknya, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi 

akan memiliki sifat yang menyukai dirinya apa adanya, mengetahui betul 

kekuatan dirinya, tidak meragukan kemampuannya, mempunyai kekuatan 

mendapatkan apa yang diinginkan, bertanggungjawab dalam menyelesaikan 

pekerjaan, tidak khawatir dengan masa depan, tidak mudah marah tanpa alasan, 

dan mampu melakukan sesuatu. Hal tersebut sesuai pernyataan Artha dan 

Supriyadi (2013) bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang mahasiswa dalam 

mengelola emosinya tergantung pada kecerdasan emosinya. 

Dalam kehidupan akademik, kecerdasan emosional memiliki peranan 

besar. Untuk menjadi seorang sarjana dibutuhkan proses yang panjang, usaha 

yang keras dan dukungan dari berbagai pihak. Bila seorang mahasiswa tidak 

memiliki kecerdasan emosional yang tinggi maka hal-hal yang dilakukan terkesan 

terburu-buru dan dipaksakan, mengikuti kehendak emosinya dan mengacuhkan 

orang-orang disekelilingnya. Kecerdasan emosional yang tinggi sangat diperlukan 
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bagi mahasiswa dimana aktivitas tersebut langsung berkaitan dengan 

kehidupannya sehari-hari untuk mengontrol emosi-emosi yang tidak diinginkan 

seperti stres, depresi, amarah, putus asa, pesimis, takut, kesedihan dan rasa malu. 

Terkait dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti  lebih lanjut tentang bagaimana “Hubungan antara Kecerdasan Emosional 

dengan Stres Menyusun Skripsi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska 

Riau ? ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Ada Hubungan 

Negatif antara Kecerdasan Emosional dengan Stres Menyusun Skripsi pada 

Mahasiswa Fakultas Psikolgi UIN Suska Riau ? ”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan stres menyusun skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini merujuk kepada beberapa penelitian sebelumnya 

yang mempunyai tema besar yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun 

berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau 

metode analisis yang digunakan. Penelitian dengan variabel yang sama dilakukan 

oleh Ekarani (2008) dengan judul hubungan antara kecerdasan emosi dengan stres 

dalam mengerjakan skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
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hubungan antara kecerdasan emosi dengan stres dalam mengerjakan skripsi. 

Persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada subjek penelitian dan 

metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Tetapi jumlah sampel, 

teknik pengambilan sampel, tempat melakukan penelitian dan variabel bebas yang 

digunakan berbeda.  

Penelitian Agung & Budiani (2013) dengan judul hubungan kecerdasan 

emosional dan self efficacy dengan tingkat stres mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tiga 

variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara kecerdasan emosi dan self efficacy dengan tingkat stres, kecerdasan emosi 

memiliki hubungan yang tidak signifikan dan negatif dengan tingkat stres, 

selanjutnya self efficacy memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan 

perilaku stres. Persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan 

metode kuantitatif. Perbedaan penelitian terletak pada jumlah variabel yang 

diteliti, subjek penelitian, jumlah sampel dan tempat melakukan penelitian 

berbeda. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Iswanto (2014) dengan judul 

hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan tingkat stres dalam menyusun 

tugas akhir pada mahasiswa Stikes Ngudi Waluyo Ungaran. Penelitian 

menggunakan metode deskriptif korelasional melalui pendekatan cross sectional, 

dengan sampel penelitian sebanyak 72 responden dengan menggunakan teknik 

accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

dukungan sosial teman sebaya dengan tingkat stres dalam menyusun tugas akhir 

pada mahasiswa Stikes Ngudi Waluyo Ungaran. 

Meskipun ketiga penelitian ini membicarakan variabel yang hampir sama, 

tetapi belum ada yang membahas tentang hubungan antara kecerdasan emosional 
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dengan stres dalam menyusun skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau di wilayah Pekanbaru Riau. Keaslian penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu peneliti 

menggunakan metode kuantitatif dengan teknik korelasional dan menggunakan 

teknik insidental sampling dalam pengambilan subjek sehingga ketiga penelitian 

ini dapat dijadikan rujukan dan memberikan peluang bagi peneliti untuk meneliti 

tema yang sama. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, baik itu 

secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

khazanah ilmu psikologi khususnya Psikologi Perkembangan, dan Psikologi 

Pendidikan dalam pembahasan kecerdasan emosional diri dan stres.   

2.   Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

mahasiswa terutama mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Penelitian 

ini dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi kecerdasan emosional 

dalam menurunkan stres ketika mengerjakan skripsi. 


