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A. LatarBelakangMasalah

Problematikamahasiswaseringkali menimbulkankonsekuensipsikologis

yangberat, dan diasumsikan yang sering kali

dialamiolehmahasiswaadalahstres.Mahasiswa yang

mengalamistresterjadipadasemuajurusan, termasukjurusanpsikologi, dimana

merekamempelajari danmengenaltentang stres. Stres menurut Lazarus (dalam

Santrock, 2003) merupakan bentuk interaksi antara individu dengan

lingkungannya yang dinilai individu sebagai sesuatu yang membebani atau

melampaui kemampuan yang dimiliki serta mengancam kesejahteraan.

ArcherdanCarrol(2003) mengatakanbahwakompetisi,

kebutuhanuntuktampil, dapatmenyebabkanstresbagimahasiswa.Pemicu stres bisa

di sebabkan oleh banyak hal, ketatnya persaingan di dalam mencapai nilai IPK

yang tinggi, ragamnya tugas perkuliahan, sulitnya mengatur uang bulanan,

masalah biaya perkuliahan, tidak cocoknya tempat tinggal, masalah transportasi,

dan konflik dengan dosen, pacar, teman, dan keluarga. Namun yang

seringmenjadipemicuutamatimbulnyastrespadamahasiswaadalahmasalahakademis

.

MenurutShenoy(2004)

tuntutanterhadapmahasiswabisamerupakansumberstres yang

potensial.Sumberstres yang potensialmemicutimbulnyastres yang

berhubungandenganperistiwaakademis(academicstress)maupunpsikologis,



dalamtingkattinggi yangdapatmenekantingkatketahanantubuh,

bahkanbisasampaipadatindakan brutal (anarkis)ataunekatbunuhdiri, danstres yang

melebihitahaptertentuapabilatidakdikeloladengansebaik-

baiknyaakanmenimbulkanberbagaimasalahbagimahasiswa.

Data yang diperolehdarihasilpenelitian Sari (dalamKholidah,2003)

ditemukanbahwastrespadamahasiswaakibatbebantugassebesar 46,9%. Arta

(dalamKholidah, 2004) dalampenelitiannyamenemukanbahwastrespadamahasiswa

yang disebabkanfaktorlingkunganmencapai 64,1%. Hapsari

(dalamKholidah,2004) dalampenelitiannyamelaporkanbahwaterdapat 45,3%

mahasiswa yang sedangmengerjakanskripsimengalamistres. Penelitian lain yang

dilakukanRohmah (dalamKholidahdanAlsa, 2006)

menemukanbahwastrespadamahasiswa yang sedangmengambilskripsisebesar

39,2%. Supradewi (dalamKholidah, 2006)

dalampenelitiannyamelaporkanbahwaterdapat 44,3% mahasiswaawal yang

mengalamistres.

Menurut Hardjana (2006) stres adalah keadaan atau kondisi yang tercipta

bila transaksi orang yang mengalami stres dan hal yang dianggap mendatangkan

stres membuat orang yang bersangkutan melihat ketidaksepadanan, entah nyata

atau tidak nyata, antara keadaan atau kondisi dan sistem-sistem sumber daya

biologis, psikologis, dan sosial yang ada pada

dirinya.Dalampengertiantersebutdiperlukanadanyastrategidalammenghadapistres

agar

seseorangmampumelanjutkanhidupnyadengansehat.Ketikamengalamistresseringk



ali mahasiswatidakmemilikikemampuanmengatasistresdengantepat,

sehinggapermasalahan yang dihadapitidakmampudiselesaikannya.

Agama yang memiliki aturan dan tuntunan untuk menjalani

kehidupanmemberikanperanan yang sangatpenting di dalam proses kehidupan

seseorang yang salah satunya adalah mahasiswa.Seorang mahasiswa yang

memahami, mentaati dan menjalankan perintah agama,serta menjadikan agama

sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya, akan membuat

seorang mahasiswa memiliki religiusitas yang baik, dan religiusitas yang baik

diasumsikan akan mampu menghindarkan seorang mahasiswa dari stres.

Menurut Glock dan Stark(dalamJalaludin, 2004) religiusitas adalah

keseluruhan dari fungsi jiwa individu yang mencakup keyakinan, perasaan dan

perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran

agamanya.

Ramayulis(2002) menyatakan hampir seluruh ahli psikologi sependapat,

sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan

hanya saja sebatas pada kebutuhan makan, minum, dan pakaian atau kenikmatan-

kenikmatan lainnya.

Berdasarkanhasilrisetdanobservasididapatbahwapadadirimanusiaterdapatkebutuha

ndankeinginanmelebihikebutuhan-kebutuhanlainnya,

yaitukeinginanuntukmencintaidandicintaiTuhan.

Mahasiswa yang mempunyaireligiusitas yang

baikakanmampumenjalankanperintahdanlarangan yang terdapat di dalam Al-

qur’andan Al-hadits,



tentunyainiakanmemberikandoronganbagimahasiswauntukselalumenghadapimasa

lah yang adadengankonsepajaran agama, sepertisabar, sungguh-sungguh,

tidakmudahputusasa, danselalumemintapertolongankepada Allah

melaluibadahshalat. Agama selalumenuntunmanusiauntukmemilikikeseimbangan

yang baikantarakepentinganduniawidanukhrawi, di mana di duniamanusia di

tuntutuntukmencariilmudengansungguh-sungguh, danuntukurusanakhiratmanusia

di perintahkanmenjalankanibadahbaikibadah yang bersifat ritual sepertishalat,

atau yang bersifatsosialsepertisedekah. Mencariilmu di dalam agama

akanmenjadiibadahketikadilandasiolehniatkarena Allah SWT, makahaltersebut di

asumsikanakanmampumenanggulangimasalah-masalahstrespadamahasiswa.

Bataineh(2013) dalampenelitiannya melihat pengaruh ajaran agama

terhadapstresakademikpadamahasiswa, yang hasilnya menunjukkan ajaran agama

dapat digunakan mahasiswa

sebagaivariabelpertahananuntukmengurangitingkatstresakademik pada

mahasiswa.

Mahasiswa dalam menghadapi situasi yang dapat memicu stres, sangat di

pengaruhi faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa dirinya

mampu melakukan tindakan yang diharapkan, hal ini dikenal denganSelf-

efficacy.Self-efficacymenurut Bandura adalahpenilaiandiri,

apakahdapatmelakukantindakan yang baikatauburuk, tepatatausalah,

bisaatautidakbisamengerjakansesuaidengan yang di harapkan (dalamAlwisol,

2004).MenurutBandura (dalamNevid, 2005)

apabilaindividupercayabahwaindividutersebuttidakpunyakemampuanuntukmenan



ggulangitantangan-tantanganpenuhstres yang individuhadapidalamhidup,

makaindividuakanmerasamakincemasapabilaindividuberhadapandengantantangan

-tantanganitu. Sebaliknya, bilaindividumerasamampumelakukantugas-tugasnya,

individutidakakandihantuiolehkecemasanatau rasa

takutbilaindividutersebutberusahamelakukannya.

Menurut Bandura (dalamSantrock, 2003)self-efficacyadalahsikapoptimis

yang memberikanperasaandapatmengendalikanlingkungannyasendiri.Lazarus

(dalamSantrock, 2003) menyatakanbahwaself efficacymerupakanfaktor yang

cukupkuatuntukmenengahiresponstres.

Dalamsebuahpenelitian yang dilakukanoleh Dania DwiRahmawati (2012)

menunjukkanbahwasumbanganefektifself efficacysebesar 74,9%

terhadapstresakademikdanselebihnyayaitu  25,1%  dipengaruhiolehvariabel lain

yang tidakditelitidalampenelitianini. Hal inimenunjukkanbesarnyapengaruhself-

efficacyterhadappencegahanstresakademik, sehinggadari data di

atasditemukanbahwapelajar yang mempunyaiself-efficacy yang

tinggiakanmampuuntukuntukmengatasistres.

Sesuaidengankonsep Bandura (Alwisol, 2004) self-

efficacymerupakanvariabelpribadi yang penting, yang jika di

gabungdengantujuan-

tujuanspesifikdanpemahamanmengenaiprestasiakanmenjadipenentutingkahlakume

ndatang yang penting. Self-efficacymenurut Bandura memilikiduakomponenyaitu

:



a) Perkiraanhasil(outcome expectancy):

perkiraanataukemungkinanhasildariperilaku.

b) Perkiraanefikasi(efficacy expectancy):

perkiraanatasmunculnyaperilakuataukinerja yang

dipengaruhiolehpersepsiindividupadakemampuankinerjanya yang

berkaitandenganhasil.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa agama yang dipahami dengan benar

akan menjadikan seorang mahasiswa memiliki religiusitas yang baik, sehingga

dapat mencegah terjadinya stres, selain ituindividu yang dalam hal ini mahasiswa

telah dibekali pola fikir dan keyakinan di dalam dirinya untuk dapat

menyelesaikan tantangan-tantangan serta berbagai permasalahan di

dalamhidupnya, sehingga diasumsikan religiusitas dan self-efficacyyang ada pada

diri seorang mahasiswa, jika dimaksimalkan akan mampu mengatasi stres pada

mahasiswa.

B. RumusanMasalah

Berdasarkanuraianlatarbelakang di atasjudulpenelitian yang

akandilakukanolehpenelitiadalah “Apakahadapengaruhreligiusitasdanself-

efficacyterhadapstrespadamahasiswa”.

C. TujuanPenelitian

Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuisecaraempirispengaruhreligiusi

tasdanself-efficacyterhadapstres yang terjadipadamahasiswapsikologi UIN Suska

Riau.



D. KeaslianPenelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penelitian

tentangpengaruhreligiusitas dan self-efficacyterhadap stres pada mahasiswa belum

pernah dilakukan. Namun penelitian tentang stres dengan variabel lain sudah

pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukanolehEnikNurKholidah

”Berfikirpositifuntukmenurunkanstrespsikologis”. Mahasiswa FKIP

Universitas PGRI Yogyakarta, FakultasPsikologiUniversitasGadjahMada”,

yang

hasilnyaadalahpelatihanberfikirpositifituefektifuntukmenurunkantingkatstresp

adamahasiswa.

2. Penelitian yang dilakukanolehDika

“Hubunganantarapenyesuaiandiriterhadaptuntutanakademikdengankecenderun

ganstrespadamahasiswafakultaskedokteranUniversitasHangtuah Surabaya”,

yang hasilnyaadalahterdapathubungan yang

negatifantarastrespadamahasiswadenganpenyesuaiandiriterhadaptuntutanakad

emik.

3. Penelitian yang dilakukanoleh Diana Janice Hutasoit

“Hubungankecerdasanemosionaldengantingkatstresbelajarpadamahasiswakepe

rawatanUniversitas Advent Indonesia Bandung” yang

hasilnyaadalahadahubungan yang

signifikanantarakecerdasanemosionaldengantingkat stress

belajarmahasiswakeperawatan.



4. Penelitian yang dilakukanolehVinyAlfiani “Pengaruh humor

terhadapstrespadamahasiswatingkatakhir yang mengerjakanskripsi di

UniversitasBrawijaya Malang”, yang hasilnyaadalah humor

dapatsecarasignifikanmenurunkanstrespadamahasiswa.

5. Penelitianyang di lakukanolehAliah B. Purwakania Hasan “Disiplin

beribadah: alat penenang ketika dukungan sosial tidak membantu stres

akademik”, yang hasilnya adalah disiplin beribadah lebih mempengaruhi

mahasiswa dalam mengatasi stres akademik dibandingkan dengan dukungan

sosial.



E. ManfaatPenelitian

1. ManfaatTeoritis

Penelitianinidiharapkandapatmemberikan referensi

danpenjelasansecaraempiristentangpengaruhreligiusitasdanself-

efficacyterhadapstres yang dialamiolehmahasiswa.

2. ManfaatPraktis

Memberikan gambaran tentang pentingnya religiusitas dan self-

efficacyuntuk mencegah terjadinya stres yang sangat berpotensi dialami oleh

mahasiswa.


