
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Skripsi adalah karya ilmiah yang diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan 

pendidikan akademis di Perguruan Tinggi. Semua mahasiswa yang menempuh 

pendidikan di Perguruan Tinggi diwajibkan untuk mengambil mata kuliah skripsi 

karena merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar akademisnya sebagai 

sarjana. Dalam realisasinya tidak sedikit mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi mengalami hambatan diantaranya kesulitan mencari referensi, sulitnya 

memperoleh data di lapangan, merasa cemas, takut dan tegang saat ingin bertemu 

dosen pembimbing, kurang konsentrasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama 

dalam menyelesaikannya (Rosanty, 2014). 

Hambatan mahasiswa dalam menyusun skripsi dapat disebabkan oleh tidak 

mempunyai kemampuan dalam tulis menulis, kurangnya kemampuan akademis 

yang memadai, kurangnya ketertarikan mahasiswa dalam penelitian, tidak 

terbiasa menulis karya ilmiah, (Utami, Hardjono dan Karyanto, 2014), proses 

pengerjaan skripsi yang rumit, (Aini dan Mahardiyani, 2011), adanya kesulitan 

komunikasi dengan dosen pembimbing, serta adanya permasalahan secara 

sistemik dalam mengerjakan skripsi, dan ketidakmampuan mengatur waktu, 

(Andarini dan Fatma, 2013). Hasil penelitian-penelitian tersebut membuktikan 

banyak faktor yang memengaruhi mahasiswa selama proses pengerjaan skripsi, 

selain itu mahasiswa dituntut untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut 

supaya dapat menyelesaikan skripsinya. 
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Pada umumnya mahasiswa diberikan waktu untuk menyelesaikan skripsi 

dalam jangka waktu satu semester atau kurang dari enam bulan (Lasmono dkk, 

2008). Namun kenyataan masih banyak mahasiswa yang memerlukan waktu lama 

untuk mengerjakan skripsinya. Fenomena ini dijumpai salah satunya di fakultas 

Psikologi UIN SUSKA RIAU, diperoleh berdasarkan data dari bagian akademik 

dan kemahasiswaan, bahwa masih banyak mahasiswa di Fakultas Psikologi UIN 

yang terhambat kelulusannya dikarenakan sulitnya dalam penyelesaian skripsi. 

Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk dapat lulus tepat waktu. Hal  

ini didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 21 

November 2016 pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dengan inisial “ 

R dan O”: 

“Ya jelas ada lah dek, dari segi referensi ya kadangkan 

referensinya susah nyariya,, jurnal lah dek, buku panduan, 

ebook dan lainnya, belum lagi dari segi waktu kadang ndak pas 

sama pengen ketemu dosennya, dan dari segi keuangan itu yang 

pastinya dek.. hahahahhaaha. Kalau misalnya nggak nemu 

referensinya sendiri palingan minta bantu sama teman yang 

sama-sama sedang nyusuun atau teman teman yang udah 

selesai nyusun tapi masih disni, atau ndak pegi keperpus cari 

refrensi yang menunjang skripsi untuk sebagai bahan tamabhan 

dan bahan masukkan untuk skripsi abang atau beli buku 

mungkin cara lainnya serta ebook dan kalau dah ndak sanggup 

pergi jalan-jalan ,, hehehehe 

 

Hmmmn paling ngerjain  skripsi kalau misalnya nggak nemu 

referensi ya pergi perpus baca skripsi yang ada dikampus, cari 

jurnal dan apalah gitu ha dek, kalau misalya sendiri kakak rasa 

tak snaggup ya cari teman kak alah dek, cari adek tingkat mana 

tau bisa bantukan, terkadang kan adek tinggkat mana tau nemu 

jurnal referensi atau buku bacaan yang kak cari yan kalo 

sendiri tak nemu yang penting minta bantuan lah intinya dek 

cari cari bantuan” 
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Dari fenomena di fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU, berdasarkan 

hasil wawancara diatas terlihat kesulitan mahasiswa yang dialami tingkat akhir 

seperti kesulitan mencari literatur atau bahan bacaan, kesulitan metode penelitian 

dan analisis data, kesulitan menuangkan ide ke dalam bahasa ilmiah, kesulitan 

dengan standar tata tulis ilmiah, takut menemui dosen pembimbing, dana dan 

waktu yang terbatas seperti diatas dapat menghambat dan dapat membuat 

mahasiswa tingkat akhir kesulitan untuk segera menyelesaikan skripsi.  

Kebutuhan akan penyelesaian tugas terkadang juga membuat mahasiswa 

mencari pertolongan kepada orang lain, tetapi tidak jarang mahasiswa ragu untuk 

mencari bantuan kepada orang lain, hal ini didukung oleh hasil penelitian 

Mursyidawati  (2010)   pada siswa SMA dikota Semarang terlihat bahwa siswa 

yang paling membutuhkan bantuan justru enggan mencari bantuan. Keengganan 

siswa meminta bantuan ketika menemukan kesulitan dalam belajar merupakan 

indikator untuk memprediksikan adanya perilaku mencari bantuan yang rendah. 

Hal ini didukung oleh penelitian Suparno di Surakarta pada tahun 2007 

menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan menghindari bantuan 

mendapatkan prestasi yang lebih rendah, dibandingkan dengan siswa yang 

mencari bantuan. Begitu juga dengan fenomena pada mahasiswa  tingkat akhir 

yang sedang menyusun skripsi. Melibatkan orang lain untuk membantu 

menyelesaikan tugasnya sangat membantu mahasiswa untuk dapat menyelesaikan 

skripsi tepat pada waktunya, termasuk mahasiswa tingkat akhir yang mengalami 

kesulitan dalam proses penyusunan skripsi. Mahasiswa tingkat akhir di fakultas 

Psikologi UIN SUSKA RIAU  yang menghadapi berbagai kesulitan yang  
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berhubungan dengan penyusunan skripsi membutuhkan bantuan dari orang lain 

atau yang disebut  dengan perilaku help seeking. Perilaku Help seeking penting 

dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan sendiri 

masalahnya, oleh karena itu  perilaku Help seeking tersebut memiliki dampak 

positif bagi kesehatan mental (Nurhayati, 2013).  

Kesulitan-kesulitan menyelesaikan skripsi pada akhirnya akan membuat 

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

bahkan ada yang memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsinya (Sujono, 

2014). Perilaku help seeking adalah istilah yang umumnya digunakan untuk 

merujuk pada perilaku aktif mencari bantuan dari orang lain (Rickwood, dkk, 

2005). 

 Perilaku Help seeking menjadi populer akhir-akhir ini sebagai salah satu 

cara untuk memahami perilaku mencari bantuan pada individu yang memiliki 

masalah, baik secara fisik maupuan psikis dalam merespon masalah yang tidak 

dapat di pecahkan sendiri, meliputi usaha secara aktif dan melibatkan pihak 

ketiga. Help seeking juga merupakan bentuk dari penyelesian masalah yang fokus 

dan aktif (Meitica, 2014). 

Perilaku help seeking dalam penyusunan skripsi pada mahasiswa tingkat 

akhir di fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU merupakan tindakan yang 

disengaja dan sebagai perilaku yang direncanakan (Rickwood, dkk, 2005). 

Perilaku help seeking pada mahasiswa tingkat akhir sebagai proses dalam 

merespon masalah yang tidak dapat di pecahkan sendiri, meliputi usaha secara 

aktif dan melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan skripsi pada mahasiswa 
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tingkat akhir seperti mencari sumber-sumber referensi dari perpustakaan,dan 

teman-teman atau membeli beberapa buku untuk dijadikan referensi dalam 

menyelesaikan skripsi, mempelajari kembali buku-buku metode penelitian dan 

analisis data, meminta teman memeriksa tata tulis ilmiah skripsi yang dibuat, dan 

lain sebagainya. 

Pada dasarnya mahasiswa tingkat akhir dituntut mampu untuk dapat 

menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya, mahasiswa tingkat akhir yang 

mengalami kesulitan bagaimana harus mencari bantuan penting dilakukan oleh 

orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan sendiri masalahnya, termasuk 

mahasiswa tingkat akhir yang mengalami kesulitan dalam proses penyusunan 

skripsi, ini erat kaitannya dengan keyakinan diri untuk menyelesaikannya atau 

efikasi diri.  

Menurut Bandura, Efikasi diri (1997) didefinisikan sebagai kepercayaan 

pada kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pencapaian hasil usaha. Menurut Bandura (1997) 

individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi lebih senang membayangkan 

tentang kesuksesan. Sebaliknya individu yang Efikasi Dirinya rendah lebih 

banyak membayangkan kegagalan dan hal-hal yang dapat menghambat 

tercapainya kesuksesan Mahasiswa tingkat akhir fakultas Psikologi UIN SUSKA 

RIAU perlu meningkatkan efikasi diri agar yang diinginkan akan tercapai, banyak 

kesulitan dan berbagai macam hambatan dalam menghadapi skripsi membuat 

mahasiswa tingkat akhir harus mampu bertahan dalam menghadapi hambatan dan 
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kesulitan tersebut. Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri 

memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkakan. 

Berdasarkan paparan mengenai fenomena dan latar belakang permasalahan 

diatas, maka mahasiswa tingkat akhir fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU yang 

memiliki efikasi diri tinggi akan memberikan seluruh kemampuan yang dimiliki 

untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan. Begitu pula halnya pada 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Tingginya efikasi diri yang dimiliki 

oleh mahasiswa fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU memungkinkan dirinya 

memiliki keyakinan untuk melakukan tindakan dan usaha dalam menyusun 

skripsi, sehingga perilaku help seeking akan tinggi pula sebaliknya semakin 

rendah efikasi diri yang dimiliki mahasiswa maka perilaku help seeking akan 

rendah, sehingga kurang memiliki dorongan yang kuat dalam dirinya dalam 

menyusun skripsi. Dari latar belakang diatas,maka peneliti ingin  meneliti 

“Hubungan Efikasi Diri Dengan Perilaku Help Seeking Dalam Proses Penyusunan 

Skripsi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir di Fakultas Psikologi UIN SUSKA 

RIAU” 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

hubungan antara efikasi diri dengan perilaku help seeking dalam proses 

penyusunan skripsi pada mahasiswa tingkat akhir di fakultas psikologi UIN 

SUSKA RIAU . 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Hubungan antara efikasi diri 

dengan perilaku help seeking dalam proses penyusunan skripsi pada mahasiswa 

tingkat akhir di fakultas psikologi UIN SUSKA RIAU”. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Secara spefisik tidak ditemukannya penelitian yang persis sama dengan 

yang peneliti kaji tentang Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Perilaku Help 

Seeking Dalam Proses Penyusunan Skripsi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir di 

Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU Namun, ditempat terpisah terdapat 

beberapa penelitian yang menjadi rujukan pada penelitian ini. 

Pertama penelitian dilakukan oleh Frita Aulia (2014) dengan judul 

Penelitian Studi Deskriptif Help Seeking Behavior Pada Remaja Yang Mengalami 

Parental Abuse Ditinjau Dari Perkembangan (Masa Awal Anak-Anak Masa 

Remaja) dengan variabel bebas help seeking behavior dan variabel terikatnya 

parental abuse. Metode yang digunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami oleh remaja tidak tampak adanya 

perbedaan yang menonjol dari tahap ketahap, baik laki-laki maupun perumpuan. 

Kebanyakan meraka mengalami kekerasan di ketiga tahapan dibandingkan dengan 

di dua tahapan atau satu tahapan saja. Untuk kekerasan yang diterima juga 

beragam dari tahap ke tahap, dan hampir disetiap tahap terdapat ragam kekerasan 

yang sama yang tampak menonjol. 

Penelitian kedua oleh Naylatul Jazilah (2011) Pengaruh Perilaku Adaptive 

Help-Seeking Dalam Belajar Matematika Terhadap Prestasi Belajar Matematika 



 
 

 
 

8 

Peserta Didik Kelas Vi Mi Matholi’un Najah Sinanggul Mlonggo Jepara Tahun 

Pelajaran 2010/2011, dengan variabel bebas Perilaku Adaptive Help-Seeking  dan 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika. Metode yang digunakan dalam Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan  menggunakan metode survei 

korelasional dengan teknik analisis regresi  linier sederhana. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan,  Perilaku  adaptive help-seeking  dalam belajar 

matematika berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika peserta didik kelas 

VI Madrasah Ibtidaiyah Matholi’un Najah Sinanggul Mlonggo Jepara  Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

Sementara itu pada penelitian tentang variabel Efikasi Diri, dengan judul 

penelitain Hubungan Antara Efikasi Diri (Self Efficacy) Dengan Problem Focused 

Coping Dalam Proses Penyusunan Skripsi Pada Mahasiswa FMIPA Unmul oleh 

Sujono (2014). Dengan variabel bebas Efikasi Diri (Self Efficacy) dan variabel 

terikatnya Problem Focused Coping. Metode  yang digunakan dalam penelitian 

adalah kuantitatif. Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara self-efficacy dengan masalah difokuskan koping pada mahasiswa 

dan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. 

Penelitian yang menggunakan variabel serupa  oleh Ni’mah, Ainun (2013) 

dengan judul penelitian Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Self Efficacy 

Dalam Menyusun Skripsi Pada Mahasiswa Jurusan Bimbingan Dan Konseling 

Universitas Negeri Semarang. Dengan variabel bebas Dukungan Sosial dan 

variabel terikatnya Self Efficacy. Metode  yang digunakan dalam penelitian adalah 

kuantitatif korelasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa mahasiswa UNNES 
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jurusan bimbingan dan konseling yang sedang menyusun skripsi cenderung 

menerima dukungan sosial yang terkategori dalam rata-rata tinggi dan memiliki 

self efficacy yang cenderung tinggi pula.  

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian saya adalah penelitian 

saya berjudul hubungan antara efikasi diri dengan perilaku help seeking dalam 

proses penyusunan skripsi pada mahasiswa tingkat akhir, dengan variabel bebas 

efikasi diri dan variabel terikatnya Perilaku help seeking dan perbedaan pada 

metode yang digunakan yaitu kuantitatif kolerasional serta subjek dan lokasi 

penelitian juga berbeda. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

perspektif kajian psikologi dalam memahami hubungan antara efikasi diri 

dengan perilaku help seeking dalam proses penyusunan skripsi pada 

mahasiswa tingkat akhir di fakultas psikologi UIN SUSKA RIAU. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi peneliti dan teman-teman mahasiswa lain mengenai 

gambaran hubungan antara efikasi diri dengan perilaku help seeking dalam 

proses penyusunan skripsi pada mahasiswa tingkat akhir di fakultas psikologi 

UIN SUSKA RIAU. 


