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Pendahuluan

Skripsi adalah tahapan terakhir yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa

yang mengambil jenjang pendidikan strata 1 di sebuah universitas untuk memperoleh

gelar sarjana. Dalam proses penyusunan skripsi, mahasiswa sering dihadapkan kepada

berbagai macam tantangan. Seperti kesulitan dalam mencari materi atau bahan, proses

bimbingan, kejenuhan bahkan kebuntuan dalam menulis penyusunan skripsi. Mahasiswa

juga diperhadapkan kepada permasalahan pribadinya masing-masing yang tentunya dapat

menyita fokus serta konsentrasi mahasiswa. Seperti misalnya dukungan orang tua,

hubungan dengan pacar, hubungan dengan teman dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini

pasti memiliki dampak entah itu besar atau tidak dalam proses mahasiswa mengerjakan

skripsi.

Permasalahan tersebut di atas tentunya berpengaruh terhadap emosi pada diri

mahasiswa. Baik emosi positif atau emosi negatif yang muncul ketika mahasiswa

menghadapi tantangan atau permasalahan yang muncul, hal ini akan berpengaruh

terhadap respon yang diberikan oleh mahasiswa. Sebab emosi menurut Halonen &

Santrock berkaitan erat dengan motivasi. Emosi dan motivasi berasal dari kata “movere”

dalam bahasa latin yang artinya “to move”. Keduanya motivasi dan emosi mendorong kita

kepada tindakan “action” (Halonen & Santrock, hal. 352). Hal ini dapat diartikan bahwa

emosi yang dialami seseorang berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukannya

karena adanya motivasi yang terbentuk dari kondisi emosi yang sedang dialami.

Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap 8 orang mahasiswa, 7 orang

mahasiswa Fakultas Psikologi dan 1 orang mahasiswa Fakultas Teknologi Informatika

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ditemukan data bahwa sebagian dari mereka

mengalami emosi-emosi negatif pada mahasiswa skripsi (dilakukan pada pertengahan

Oktober 2015 di dalam dan di sekitar lingkungan kampus UKSW). Emosi-emosi negatif

yang sering muncul yaitu tertekan (distress), bersalah (guilty), takut (scared), gampang

marah/ tersinggung (irritable), malu (ashamed), gelisah (nervous), dan khawatir (afraid).

Penyebab yang melatarbelakangi munculnya emosi-emosi negatif di atas adalah adanya

tekanan dari orang tua yang terus menanyakan perkembangan skripsi mereka, kesulitan-

kesulitan yang ditemui saat proses bimbingan dan mencari bahan skripsi, dan rasa

bersalah karena tidak kunjung selesai dan lulus. Gampang marah/ tersinggung (irritable)



2

muncul ketika ada teman yang menanyakan atau membahas tentang skripsi. Rasa malu

(ashamed) dirasakan oleh mahasiswa skripsi ketika bertemu dengan teman yang lulus

lebih dahulu atau memiliki progres lebih cepat dari mereka sendiri. Sementara itu, emosi

takut (scared), gelisah (nervous), dan khawatir (afraid) mereka alami ketika menjalani

proses bimbingan dan ketika memprediksi siapa yang akan menjadi dosen penguji mereka

nantinya.

Emosi-emosi negatif yang dialami ini sering membawa efek samping kepada

perilaku atau tindakan mahasiswa. Baik dalam hal yang berkaitan dengan proses

penyusunan skripsi seperti, proses bimbingan, mencari bahan, dan menulis. Maupun,

dalam kehidupan pribadi mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan

ditemukan fakta bahwa emosi-emosi negatif tersebut berpengaruh terhadap pola hidup

mahasiswa, seperti misalnya menjadi susah tidur, malas atau berkurangnya minat

mengerjakan skripsi, penarikan diri terhadap aktivitas kampus seperti proses bimbingan,

maupun keinginan untuk mencari sumber-sumber bahan penulisan skripsi. Bahkan,

akhirnya bisa berujung kepada penundaan (prokrastinasi) pengerjaan skripsi. Dari data di

atas dapat dikatakan bahwa emosi-emosi negatif yang dialami oleh mahasiswa skripsi

memiliki kecenderungan dampak negatif terhadap perilaku mereka. Permasalahan ini

perlu diperhatikan untuk menghindari dampak negatif yang lebih buruk seperti misalnya

penundaan (prokrastinasi) skripsi.

Dari hasil wawancara informal juga diperoleh satu fakta menarik. Bagi sebagian

partisipan yang lain tantangan atau masalah yang muncul selama proses penyusunan

skripsi justru membuat mereka menjadi lebih semangat/ bergairah (excited), antusias

(enthusiastic), waspada (alert), terinspirasi (inspired), penuh tekad (determined), dan

aktif (active). Emosi-emosi positif ini mereka tunjukkan dalam perilaku di mana mereka

menjadi lebih rajin bimbingan, mencari bahan, berdiskusi tentang topik skripsi mereka,

dan menulis skripsi mereka. Fenomena ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Barbara Fedrickson bahwa emosi positif menetralkan emosi negatif (Seligman,

2002). Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Giatno (2008), di dalam hasil

penelitian skripsinya terbukti bahwa mahasiswa yang memiliki self –efficacy (keyakinan

pada kemampuan diri) tinggi memiliki tingkat stress yang rendah dalam mengerjakan

penulisan skripsi. Secara tidak langsung dalam penelitian skripsinya Giatno (2008)

menunjukkan bahwa mahasiswa yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi
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mengalami emosi negatif. Tingkat self-efficacy yang tinggi membantu menetralkan emosi

negatif, yaitu stress. Berdasarkan hal ini secara tidak langsung diasumsikan bahwa self-

efficacy dapat memicu munculnya emosi positif karena merasa mampu/ memiliki

kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi.

Menurut Seligman (2005) sebagian orang memiliki banyak afek positif dan

keadaan ini cukup kuat bertahan sepanjang hidup. Orang-orang dengan afek positif yang

tinggi merasa nyaman pada sebagian besar waktu; hal-hal yang baik memberi mereka

banyak kesenangan dan keceriaan. Namun, banyak orang memiliki sedikit sekali afek

positif. Pada kebanyakan waktu mereka merasa tidak nyaman atau bahkan tidak merasa

baik-baik saja. Meskipun demikian, bukan berarti hal ini tidak dapat diubah. Emosi/ afek

positif dapat dilatih untuk dimunculkan (Seligman, 2002).

Emosi positif menurut para ahli memiliki dampak yang signifikan dalam

membantu seorang individu meraih kesuksesan atau kesejahteraan (well-being) dalam

kehidupan (Seligman, 2002). Frederickson membedakan emosi positif dari afeksi positif,

di mana emosi positif dapat diakses secara sadar, perasaan-perasaan yang bertahan lama,

sering kali mengalir dengan bebas dan tidak berobjek, hadir dalam bentuk emosi-emosi

tetapi juga ada dalam sensasi-sensasi secara fisik, sikap-sikap dan mood; emosi positif

memfasilitasi terjadinya perilaku mau mendekati dan membantu individu untuk

berinteraksi dengan lingkungannya (Strumpfer, 2006). Itulah sebabnya mengapa

mahasiswa perlu memiliki emosi positif dalam memberikan respons tantangan atau

masalah yang sedang dihadapi dalam proses penyusunan skripsi supaya mahasiswa tetap

dapat mengerjakan skripsinya secara efektif dan efisien tanpa membuang-buang waktu.

Sementara itu, emosi negatif memiliki kecenderungan untuk memunculkan

perilaku yang negatif (Strumpfer, 2006). Emosi negatif – takut, sedih, dan marah – adalah

baris pertahanan pertama terhadap ancaman dari luar. Emosi-emosi ini membuat kita

mengambil sikap siap melawan. Takut merupakan pertanda bahwa bahaya mengintai,

sedih menandakan kerugian yang menjelang, dan marah menunjukkan seseorang

melanggar hak kita. Dalam perkembangan kebudayaan manusia, bahaya, kerugian, dan

pelanggaran hak adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup itu sendiri. Lebih dari

pada itu, ancaman dari luar ini sifatnya menang kalah (zero sum), yaitu kondisi ketika

kemenangan seseorang adalah sama persis dengan kerugian yang diderita orang lain.
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Hasil akhirnya adalah nol. Unsur perasaan dari semua emosi negatif adalah ketidaksukaan

– muak, takut, jijik, benci, dan semacamnya (Seligman, 2002). Emosi negatif memiliki

kecenderungan mendorong terjadinya perilaku negatif.

Kedua emosi ini baik positif maupun negatif tentunya akan berdampak pada

perilaku mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Suasana hati yang dingin dan

negatif akan mengaktifkan cara-berpikir siap tempur: komandonya adalah memusatkan

perhatian pada apa yang salah kemudian menyingkirkannya. Sebaliknya, suasana hati

positif membuat orang memakai cara berpikir kreatif, toleran, konstruktif, murah hati,

tidak defensif, dan lateral. Cara berpikir ini bertujuan bukan untuk mendeteksi apa yang

salah, tetapi apa yang benar (Seligman, 2002). Inilah mengapa penting bagi mahasiswa

terutama yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi untuk dapat menyadari dan

memahami emosi-emosi yang sedang dialami. Sehingga mahasiswa dapat mengambil

langkah yang tepat untuk merespon emosi-emosi tersebut. Penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Barbara Frederickson memberikan bukti nyata bahwa emosi positif dapat

menetralkan emosi negatif (Seligman, 2002).

Emosi negatif memiliki efek mempersempit sekumpulan kemampuan berpikir

aksi (momentary thought-action repertoire) menjadi tindakan spesifik. Sementara itu,

emosi positif memiliki efek memperluas (broaden) sekumpulan kemampuan yang sama.

Dengan kata lain dapat dikatakan, emosi-emosi positif memiliki efek membatalkan

(undoing effect) pada efek sampng dari emosi negatif (Emmons & McCullough, 2004).

Meskipun demikian, emosi-emosi negatif dan emosi-emosi positif tidaklah kompatibel.

Artinya tidak dapat muncul secara bersamaan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,

belum terungkap secara pasti mekanisme yang menjadi penyebab utama kenapa emosi-

emosi negatif dan emosi-emosi positif tidak kompatibel. Perluasan atau memperluas

(broadening) dapat menjadi penyebabnya sebab dengan terjadinya perluasan

(broadening) pada kemampuan berpikir-aksi sementara seseorang, sebuah emosi positif

dimungkinkan mengurangi genggaman (hold) dari emosi negatif yang diperoleh

sebelumnya pada pikiran dan tubuh seseorang dengan cara memisahkan (dissipating) atau

membatalkan (undoing) persiapan dari aksi spesifik yang akan dilakukan. Dengan kata

lain dapat dikatakan, bahwa emosi-emosi positif dan negatif secara fundamental memang

tidak kompatibel (incompatible) karena kemampuan berpikir-aksi sementara seseorang



5

tidak dapat secara simultan disempitkan (narrow) dan diperluas (broaden) dalam waktu

yang bersamaan (Emmons & McCullough, 2004).

Mendasarkan pada teori Membangun-dan-Memperluas (The Broaden-and-Build

Theory) yang dikemukakan oleh Barbara Fredrickson. Emosi positif memperluas

(broaden) kemampuan berpikir-aksi sementara seseorang dan membangun sumber daya

personal mereka yang bertahan lama (enduring). Melalui pengalaman-pengalaman

tentang emosi-emosi positif, individu dapat mentransformasi diri mereka untuk menjadi

lebih kreatif, lebih berpengetahuan, memiliki mental yang lebih kuat (resilient), lebih

terintegrasi secara sosial, dan lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena emosi positif

menjadi sumber (fuel), yang menciptakan sistem sumber daya mandiri (self-sustaining

system). Secara khusus, emosi positif menghasilkan apa yang disebut sebagai jalan yang

mengerucut naik (upward spiral) yang menuju kepada keberfungsian optimal dan

meningkatkan kesejahteraan emosional (emotional well-being) (Emmons & McCullough,

2004).

Berkaitan dengan mahasiswa yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi.

Penting bagi mereka untuk tidak terpaku pada emosi-emosi negatif yang dialami karena

adanya tantangan atau masalah dalam proses penyusunan skripsi. Sebab emosi-emosi

negatif tersebut akan menyempitkan (narrow) kemampuan berpikir-aksi sementara

(momentary thought-action repertoire) mereka kepada tindakan spesifik yang sifatnya

untuk keamanan diri sendiri. Tindakan yang diambil karena proses penyempitan (narrow)

kemampuan berpikir-aksi belum tentu merupakan pilihan terbaik yang dilakukan oleh

mahasiswa. Hasil wawancara awal terhadap 8 orang mahasiswa yang sedang menjalani

proses penyusunan skripsi memberikan data bahwa mahasiswa yang tidak mengubah

emosi negatifnya menjadi emosi positif cenderung mengambil tindakan negatif dalam

proses pengerjaan skripsinya, seperti menarik diri dari proses bimbingan, gelisah, susah

tidur, dan bahkan pada penundaan (prokrastinasi) penulisan skripsi. Di sisi lain, emosi

positif yang sifatnya memperluas (broaden) kemampuan berpikir-aksi sementara dan

membangun sumber daya personal yang dapat digunakan disaat yang dibutuhkan. Dapat

memberikan pertimbangan atau cara berpikir yang lebih baik kepada mahasiswa untuk

meresponi masalah atau tantangan yang muncul pada saat proses penyusunan skripsi. Ini

konsisten dengan data hasil wawancara yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang

berhasil menetralkan emosi negatifnya dengan emosi positif memiliki tekad, motivasi,
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dorongan, mental yang lebih kuat, dan progres yang lebih cepat dari pada mahasiswa yang

terpaku dengan emosi negatifnya.

Peneliti di dalam penelitian ini ingin mencari tahu hubungan rasa bersyukur

(gratitude) yang tinggi juga memiliki emosi positif yang tinggi di dalam diri mahasiswa.

Di mana rasa bersyukur dan emosi positif yang tinggi ini secara langsung maupun tidak

langsung membantu mahasiswa untuk lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan

skripsi. Hal ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rasa

bersyukur membantu terbentuknya emosi positif dala diri individu, sehingga membnatu

untuk memberikan respon lebih baik atas situasi atau peristiwa yang sedang dialami

(Emmons & McCullough, 2004).

Rasa bersyukur (gratitude) menurut para ahli dianggap sebagai sebuah nilai

kebajikan yang dinilai tinggi dan dimiliki oleh tokoh-tokoh besar (Emmons &

McCullough, 2004). Kata Gratitude berasal dari kata dalam bahasa latin, gratia dengan

arti kemurahan, kebaikan, berbaik hati (favor), dan gratus yang berarti menyenangkan

(pleasing). Asal kata dalam bahasa latin ini mengakar pada pengertian bahwa “segala

perilaku yang mengarah kepada kebaikan, kemurahan hati, memberi, keindahan dalam

memberi dan menerima, atau memberi sesuatu tanpa mengharap imbalan” (Pruyser, 1976,

p. 69). Kamus bahasa Inggris Oxford (1989) mendefinisikan rasa bersyukur sebagai

sebuah kualitas atau kondisi penuh rasa terima kasih; bentuk apresiasi sebagai keinginan

untuk membalas kebaikan (halaman 1135). Sementara itu peniliti mencoba

menyimpulkan rasa bersyukur (gartitude) sebagai sebuah kualitas atau kemampuan

seseorang untuk menerima peristiwa atau perlakuan dari pihak lain secara positif tanpa

menyimpan rasa sakit hati atau kepahitan dan dendam; mampu memberikan timbal balik

yang positif atas sesuatu yang diterima dan memberi dengan tulus tanpa mengharapkan

balas jasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Emmons & McCullogh (2004), rasa

bersyukur dapat membantu terbentuknya emosi positif pada diri seseorang. Atas dasar ini

peneliti ingin melihat apakah mahasiswa yang memiliki rasa bersyukur (gratitude) yang

tinggi juga memiliki emosi positif yang tinggi. Seperti yang telah dipaparkan di atas

emosi positif memiliki peranan penting dalam diri seseorang untuk memperluas

(broaden) dan membangun (build) kemampuan memecahkan masalah seseorang
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(momentary thought-action repertoire). Di sini peranan rasa bersyukur (gratitude)

menjadi sangat penting di mana rasa bersyukur dapat membantu menumbuhkan emosi

positif dalam diri mahasiswa yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi dengan

segala macam tekanan yang dialami. Sehingga mahasiswa dapat berespons dengan lebih

baik ketika mereka menghadapi tantangan atau masalah dalam menjalani proses

pengerjaan skripsi. Dan jika memang terbukti bahwa rasa bersyukur berkorelasi positif

dengan emosi positif maka ke depannya Fakultas Psikologi UKSW diharapkan dapat

membantu mahasiswa yang kesulitan atau lama dalam menyelesaikan skripsinya dengan

cara membantu menumbuhkan emosi positif melalui rasa bersyukur pada diri mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk emosi apakah mahasiswa yang memiliki rasa

bersyukur mahasiswa yang tinggi berarti mahasiswa yang sama memiliki emosi positif

yang tinggi juga atau justru sebaliknya. Emosi positif akan diukur dengan menggunakan

kuesioner PANAS (Positive And Negatif Affects Schedule). Sedangkan rasa bersyukur

(gratitude) akan diukur menggunakan kuesioner The Gratitude Questionaire-Six Items

Form (GQ-6) yang dialih bahasakan dari bahasa asli Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

berdasarkan acuan pada buku Authentic Happiness karya Martin Seligman yang telah

dialih bahasakan ke Bahasa Indonesia.

Hipotesis Penelitian

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya di-logika-kan bahwa ada hubungan

yang signifikan antara rasa bersyukur dengan emosi prositif. Maka dari itu hipotesis

empirik yang dapat disimpulkan adalah :

Ada hubungan yang signifikan rasa bersyukur dengan emosi positif pada

mahasiswa skripsi fakultas psikologi UKSW Salatiga,

Sedangkan hipotesis statistik yang disimpulkan adalah sebagai berikut :

H0 : Ada hubungan bahwa rasa bersyukur (gratitude) membentuk emosi positif dalam

diri mahasiswa skripsi.

H1 : Tidak ada hubungan bahwa rasa bersyukur (gratitude) membentuk emosi positif

dalam diri mahasiswa skripsi.
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Metode Penelitian

Partisipan

Partisipan dalam penilitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas

Kristen Satya Wacana yang belum lulus dan sedang menjalani proses penyusunan skripsi.

Partisipan dalam penelitian ini dipilih secara purposive. Dengan karakteristik sampel

yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi dan sedang menjalani proses penyusunan skripsi.

Instrumen

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kuesioner, yaitu

kuesioner PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) dari Watson, D., Clark, L. A.,

& Tellegen, A. (1988) dari buku Martin E. Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan

Kebahagiaan dengan Psikologi Positif (2005) yang telah dialih bahasakan. Yang kedua

adalah GQ-6 Grattitude Questionaire –Six Items Form dari buku yang sama, Martin E.

Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan dengan Psikologi Positif

(2005).

Partisipan diminta untuk mengisi skala psikologi yang terdiri dari dua skala yaitu

pertama angket PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) untuk mengetahui emosi

mana yang mereka alami ketika menghadapi tantangan atau masalah dalam proses

penyusunan skripsi. Yang kedua, adalah angket GQ-6 (Gratitude Questionaire-Six Items

Form) untuk mengetahui tingkat rasa bersyukur (gratitude) pada diri mahasiswa. Proses

pengambilan data dilakukan sejak pertengahan bulan Desember 2015 (tepatnya pada

tanggal 13 – 18 Desember 2015) setelah itu terpotong libur semester sekaligus natal dan

tahun baru. Pengambilan data dilanjutkan di awal semester genap tahun ajaran 2015-2016

yaitu pada bulan Januari 2016 sampai pada bulan April 2016 (30 April 2016). Waktu yang

diperlukan cukup lama untuk pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan ada

beberapa kendala yang sifatnya personal pada peneliti. Sehingga pengambilan data baru

bisa dilakukan secara intensif pada pertengahan bulan Februari sampai April 2016 (21

Februari 2016 – 30 April 2016).

Data yang sudah terkumpul kemudian dihitung menggunakan aplikasi statistik

SPSS versi 17 untuk melakukan perhitungan reliabilitas dan validitas, uji normalitas, uji

linieritas, dan uji korelasi. Pada perhitungan uji kolerasi digunakan perhitungan uji
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kolerasi Pearson untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara rasa bersyukur

(gratitude) dengan emosi positif pada mahasiswa skripsi. Argumen yang mendasari

mengapa digunakan uji korelasi Pearson adalah karena sifat hubungan dari kedua variabel

tidak bersifat dua arah, hanya satu arah.

Sebelum dilakukan perhitungan uji reliabilitas dan validitas, uji normalitas, uji

linearitas dan uji korelasi data dari semua partisipan (N = 50) dihitung skornya terlebih

dahulu sesuai dengan cara perhitungan skor masing-masing. Untuk skala PANAS

(Positive and Negative Affect Schedule) dihitung skornya dengan cara mengelompokkan

item-item emosi positif – PA (Positive Affect) dengan contoh item seperti Tetarik

(Interested), Bergairah (Excited), Kuat (Strong); dan item-item negative – NA (Negative

Affect) dengan contoh item seperti Tertekan (Distressed), Kecewa (Upset), Bersalah

(Guilty) ke dalam kelompok tersendiri. Baik PA maupun NA masing-masing terdiri atas

10 item, dengan nilai terendah 1 dan tertinggi 5 dari tiap item pertanyaan. Sehingga

nantinya akan diperoleh skor masing-masing dari PA dan NA yang berkisar antara 10 –

50. Sementara itu, untuk skala kedua GQ-6 (Gratitude Questionnaire-Six Items Form)

dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai dari item pertanyaan. Di mana item

nomer tiga dan enam dibalikkan angkanya terlebih dahulu. Maksudnya, jika tadi

partisipan memberi angka “7”, maka diganti menjadi “1”, atau jika tadi memberi angka

“2”, maka diganti menjadi “6”, dan seterusnya dengan nilai skor terendah 1 dan tertinggi

7. Maka akan diperoleh nilai antara 6 sampai 42
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Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Uji Reliabilitas dan Validitas

Sebagai langkah pertama dalam olah data pada penelitian ini dilakukan uji

reliabilitas dan validitas. Dari uji reliabilitas dan validitas diperoleh data sebagai

berikut :

a. PA (Positive Affect)

Tabel 1
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.795 10

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa kesepuluh item pertanyaan untuk aspek

Positive Affect (PA) – emosi positif adalah valid dan reliabel dengan nilai skor

chronbac’s alpha 0,795.

b. NA (Negative Affect)

Tabel 2
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.837 10

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa kesepuluh item pertanyaan untuk aspek

Negative Affect (NA) – emosi negatif adalah valid dan reliabel dengan nilai

skor chronbac’s alpha 0,837.



11

c. GQ-6 (Gratitude Questionnaire-Six Items Form)

Tabel 3
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.635 6

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa keenam item pertanyaan untuk aspek

Gratitude Questionnaire-Six Items Form (GQ-6) – rasa bersyukur adalah valid

dan reliabel dengan nilai skor chronbac’s alpha 0,635.

2. Uji Normalitas

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah uji reliabilitas dan validitas

adalah uji asumsi, yaitu uji normalitas, di mana dalam penelitian ini menggunakan

uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, seperti yang tertera di bawah ini :

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

GQ6 PA NA

N 50 50 50

Normal Parametersa,,b Mean 35.2800 34.6200 25.2600

Std. Deviation 3.72548 5.20553 6.93648

Most Extreme
Differences

Absolute .137 .093 .121

Positive .082 .084 .121

Negative -.137 -.093 -.064

Kolmogorov-Smirnov Z .966 .655 .855

Asymp. Sig. (2-tailed) .308 .785 .457

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel di atas telah menunjukkan bahwa besarnya koefisien

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,966 dengan signifikansi sebesar 0,308. Besarnya

signifikansi tersebut > 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi

data skala PANAS dan GQ-6 adalah normal.
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3. Uji Linearitas

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari Deviation of

Linearity adalah 0,350. Besarnya signifikansi tersebut > 0,05 sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa distribusi data skala PANAS untuk bagian PA (Positive

Affect) dan GQ-6 adalah linear.

Tabel 6
ANOVA Table

Sum of Squares df
Mean

Square F Sig.

NA
*
GQ6

Between Groups (Combine
d)

773.041 12 64.420 1.504 .167

Linearity 10.042 1 10.042 .234 .631

Deviation
from
Linearity

762.999 11 69.364 1.620 .134

Within Groups 1584.579 37 42.826

Total 2357.620 49

Tahap selanjutnya setelah uji normalitas adalah uji linieritas untuk
mengetahui apakah data yang diperoleh linear atau tidak, sebagai berikut :

Tabel 5
ANOVA Table

Sum of Squares df
Mean
Square F Sig.

PA *
GQ6

Between Groups (Combine
d)

373.463 12 31.122 1.207 .315

Linearity 45.713 1 45.713 1.772 .191

Deviation
from
Linearity

327.749 11 29.795 1.155 .350

Within Groups 954.317 37 25.792

Total 1327.780 49
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Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari Deviation of

Linearity adalah 0,134. Besarnya signifikansi tersebut > 0,05 sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa distribusi data skala PANAS untuk bagian NA

(Negative Affect) dan GQ-6 adalah linear.

4. Analisi Deskriptif

A. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) – Skala Affektivitas

Positif dan Negatif

Adapun perhitungan skor tertinggi dan skor terendah untuk skala 1 (PANAS

– Positive and Negative Affect Schedule) adalah sebagai berikut:

Skor Tertinggi : 5 x 10 = 50

Skor Terendah : 1 x 10 = 10

Dari analisis deskriptif skala PANAS (Positive and Negative Affect Schedule),

maka dapat dihitung rentang atau interval dengan kategori rendah, sedang, dan

tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung ketiga kategori adalah

sebagai berikut: = − ℎ
= 50 − 103I = 13,33

Dari perhitungan di atas maka diperoleh interval di bawah ini:

Rendah : 10 ≤ x ≤ 23

Sedang : 23 ≤ x ≤ 36

Tinggi : 36 ≤ x ≤ 50

dengan x adalah jumlah skor total masing-masing partisipan.

B. Gratitude Questionnaire-Six Items Form

Adapun perhitungan untuk skala 2 (GQ-6 – Gratitude Questionnaire-Six Items

Form) adalah sebagai berikut :

Skor Tertinggi : 6 x 7 = 42

Skor Terendah : 6 x 1 = 6
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Dari analisis deskriptif skala rasa bersyukur (GQ-6), maka dapat dihitung

rentang atau interval dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Rumus yang

digunakan untuk menghitung ketiga kategori adalah sebagai berikut:

= − ℎ
= 42 − 63
I = 12

Dari perhitungan di atas maka diperoleh interval di bawah ini :

Rendah : 6 ≤ x ≤ 18

Sedang : 18 ≤ x ≤ 30

Tinggi : 30 ≤ x ≤ 42

dengan x adalah jumlah skor total masing-masing partisipan.

Tabel 7

Tabel PANAS (Positive and Negative Affects Schedule)

Kategori

PANAS (Positive and Negative Affects

Schedule)

PA % NA %

Rendah 1 2 21 42

Sedang 32 64 25 50

Tinggi 17 34 4 8

Total 50 100 50 100
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Tabel 8

Tabel GQ-6 (Gratitude Questionnaire-Six Items Form)

Kategori

GQ-6 (Gratitude Questionnaire-Six Items

Form)

GQ-6 %

Rendah 0 0

Sedang 6 12

Tinggi 44 88

Total 50 100

Dari 50 orang mahasiswa skripsi, diperoleh data bahwa ada 17 mahasiswa

yang memiliki emosi positif tinggi (34 %) dan 32 mahasiswa yang memiliki

emosi positif sedang (64 %) dan 1 orang mahsiswa dengan emosi positif

rendah (2 %). Mahasiswa dengan emosi negatif tinggi 4 mahasiswa (8 %) dan

mahasiswa dengan emosi negatif sedang 25 mahasiswa (50 %) dan mahasiswa

dengan emosi negatif rendah 21 mahasiswa (42 %). Mahasiswa dengan rasa

bersyukur tinggi 44 mahasiswa (88 %) dan mahasiswa dengan rasa bersyukur

sedang 6 mahasiswa (12 %).

5. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah uji korelasi (pearson), di mana tahap ini

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara rasa bersyukur

dengan emosi positif, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini :
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Tabel 9
Correlations

GQ6 PA

GQ6 Pearson Correlation 1 .186

Sig. (1-tailed) .099

N 50 50

PA Pearson Correlation .186 1

Sig. (1-tailed) .099

N 50 50

Tabel di atas menunjukkan bahwa taraf signifikansi hubungan rasa

bersyukur dengan emosi positif dengan n = 50 sebesar 0,099 dan nilai Pearson

Correlation 0,186. Nilai signifikansi 0,099 (p > 0,05), maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara rasa bersukur (gratitude) dengan

emosi positif pada mahasiswa yang menjalani proses penyusunan skripsi, dalam

hal ini hipotesis ditolak.

PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan korelasi Pearson diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,099

(p > 0,05), maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara rasa

bersyukur (gratitude) dengan emosi positif. Adapun alasan yang mendasari pernyataan

tersebut bahwa sebenarnya bukan hanya rasa bersyukur (gratitude) yang menjadi faktor

dalam terbentuknya emosi positif. Ada beberapa kemungkinan mengapa tidak ada

hubungan atau korelasi yang signifikan antara rasa bersyukur (gartitude) dengan emosi

positif. Pertama, setiap mahasiswa memiliki pola berpikir yang berbeda-beda tentang

rasa bersyukur dan emosi positif serta cara pandang mereka masing-masing berbeda

mengenai skripsi. Melalui hasil wawancara awal dan beberapa wawancara informal pada

saat penyebaran angket diperoleh data bahwa ada mahasiswa yang memiliki pola berpikir

positif mengenai proses pengerjaan skripsi dan dalam menghadapi setiap tantangan yang

dihadapi dalam proses pengerjaan skripsi. Ada juga yang memiliki pola berpikir atau cara

pandang negatif dalam mengenai proses pengerjaan skripsi dan dalam menghadapi setiap

tantangan yang dihadapi dalam proses pengerjaan skripsi. Hal ini biasanya didapati pada
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mahasiswa yang proses pengerjaan skripsinya terhitung lama (lebih dari 8 bulan). Adanya

juga pengakuan mahsiswa dalam proses wawancara informal (pada saat penyebaran

angket) sebagian mahsiswa hanya menganggap bahwa pengerjaan skripsi hanya sebagai

proses pemenuhan syarat kelulusan saja. Hal ini sejalan dengan Lazarus and Lazarus

(1994), rasa bersukur (gratitude) membutuhkan kapasitas untuk mampu berempati

dengan orang lain, Lazarus and Lazarus (Emmons & McCullogh, 2004) menyatakan

bahwa hanya ketika seseorang menyadari (recognize) dan menghargai (appreciate)

bahwa si pemberi pertolongan (benefactors) telah berusaha dengan sungguh-sungguh

untuk memberikan sebuah pemberian yang tidak egois (altruistic gift). Kaitannya dalam

hasil penelitian ini adalah ketika mahasiswa menganggap bahwa skripsi hanya sebagai

pemenuhan tugas akhir sebagai sekedar syarat memperoleh kelulusan maka dalam hal ini

mahasiswa menjadi kurang memiliki kesadaran (recognize) dan menghargai (appreciate)

proses penyusunan skripsi tersebut sehingga tidak terbentuk emosi positif pada diri

mahasiswa dari rasa bersyukur (gratitude) yang dimiliki. Karena rasa bersyukur yang

muncul dalam diri mahasiswa belum tentu didasari atas kesadaran dan penghargaan

bahwa mereka sudah mencapai tahap tersebut – proses penyusunan skripsi – melainkan

bisa saja karena faktor lain.

Kedua, adanya perbedaan latar belakang keluarga dan budaya dalam diri masing-

masing mahasiswa. Di mana didikan di dalam keluarga asal serta budaya asal mahasiswa

dapat membantu terbentuknya karakter tertentu seperti pekerja keras, pantang menyerah,

ulet, dan menyukai tantangan. Karakter-karakter ini akan membantu mahasiswa secara

tidak langsung dalam proses pengerjaan skripsi. Sementara itu di sisi lain, karakter-

karakter tidak menyukai tantangan, terlalu banyak pertimbangan, tidak tahan bekerja

dalam tekanan yang berasal dari pola dididikan yang diberikan di dalam keluarga asal

mahasiswa tentu sedikit banyak akan menghambat mahasiswa dalam menghadapi

tantangan atau masalah ketika proses penyusunan skripsi. Ketiga, adanya dukungan dari

orang tua atau justru sikap orang tua yang memberikan tekanan kepada anaknya untuk

cepat lulus juga berpengaruh terhadap sikap atau cara mahasiswa dalam proses

pengerjaan skripsi. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan 8 orang mahasiswa

diperoleh data bahwa dukungan atau tekanan yang diberikan oleh orang tua baik secara

langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sikap mahasiswa. Ini sejalan

dengan penelitian Tugade & Fredrickson (2002) bahwa terdapat perbedaan individual
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dalam kemampuan individu untuk memunculkan efek positif dari emosi positif ketika

menghadapi situasi yang menekan. Individu yang memiliki psychological resilience yang

tinggi menurut Block & Kremen (1996), memiliki kemampuan yang lebih baik dalam

menyikapi situasi yang menekan secara positif daripada teman-teman mereka yang

memiliki psychological resilience lebih rendah. Penyebabnya, karena orang yang

memiliki psychological resilience yang tinggi mengalami emosi positif lebih banyak, baik

pada tingkat lingkungan maupun kemampuan untuk bertindak dalam lingkungan atau

situasi yang menekan. Emosi-emosi positif tersebut membuat mereka mampu pulih atau

bangkit dari emosi negatif yang mereka alami dengan lebih cepat (Emmons &

McCullogh, 2004).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka

kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson di mana terdapat korelasi sebesar 0,186,

dengan taraf signifikansi 0,099 (p > 0,05), maka dapat ditunjukkan bahwa tidak

ada hubungan antara rasa bersyukur dengan emosi positif pada mahasiswa skripsi

Fakultas Psikologi UKSW Salatiga.

2. Mahasiswa skripsi Fakultas Psikologi UKSW Salatiga memiliki rata-rata rasa

beryukur yang tinggi sebesar 35,28 (44 mahasiswa, dan 88 % pada interval tinggi)

dan rata-rata emosi positif sedang 34,62 (32 mahsiswa, dan 64 % pada interval

sedang) selama proses pengerjaan skripsi.

Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Saran bagi mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW

Melihat bahwa rasa bersyukur yang tinggi dan emosi positif yang sedang,

diharapkan mahasiswa skripsi Fakultas Psikologi UKSW dapat menumbuhkan

emosi dan sikap yang positif dalam proses pengerjaan skripsi. Tidak hanya

sebagai sekedar syarat kelulusan strata 1. Kesempatan untuk bimbingan dan

perwwalian bisa digunakan sebagai sarana sharing atau diskusi mengenai
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kendala-kendala baik tantangan atau masalah yang dihadapi selama proses

penyusunan skripsi. Sehingga rasa bersyukur (gratitude) dapat dikembangkan

untuk membantu membentuk emosi positif pada mahasiswa dan tidak terjadi

penundaan (prokrastinasi) atau tindakan negatif lain selama proses penyusunan

skripsi.

b. Saran bagi Fakultas Psikologi UKSW

Diharapkan bahwa baik dosen secara terkhusus maupun staff secara umum

dari Fakultas Psikologi dapat memberikan dukungan maupun dorongan positif

kepada mahasiswa skripsi. Mahasiswa yang sering kali merasa berada di bawah

dosen merasa enggan atau bahkan takut untuk dengan sejujur-jujurnya

menceritakan tekanan atau masalah yang dialami selama proses penyusunan

skripsi. Diharapkan wali studi maupun dosen pembimbing dapat memberikan

dukungan maupun waktu untuk mau sharing dengan mahsiswa wali atau

mahasiswa bimbingannya sehingga dapat membantu mahasiswa membangun rasa

bersyukur (gratitude) dan emosi positif terhadap proses penyusunan skripsi.

c. Saran bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan semakin baik dalam melakukan

penelitian yang akan dilakukan di dalam ruang lingkup Fakultas Psikologi

UKSW, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW. Melihat penelitian

ini masih ada variabel lain yang berkaitan antara rasa bersyukur dengan emosi

positif, dan tampaknya semakin menarik untuk ditelaah lebih lanjut, diharapkan

penelitian yang akan datang dapat lebih baik lagi dan mampu menjawab berbagai

permasalahan yang ada. Diharapkan ada peneliti selanjutnya yang mau menggali

lebih dalam dengan cara melakukan penelitian kualitatif untuk melihat lebih jauh

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam diri mahasiswa skripsi. Sebab

penelitian kuantitatif memiliki keterbatasannya tersendiri karena hanya sebatas

data angka. Tetapi tidak bisa melihat lebih jauh hubungan antara rasa bersyukur

dengan emosi positif pada mahasiswa skripsi serta faktor-faktor yang berpengaruh

atau menjembatani bahkan menghilangkan hubungan tersebut.
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Pendahuluan

Skripsi adalah tahapan terakhir yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa

yang mengambil jenjang pendidikan strata 1 di sebuah universitas untuk memperoleh

gelar sarjana. Dalam proses penyusunan skripsi, mahasiswa sering dihadapkan kepada

berbagai macam tantangan. Seperti kesulitan dalam mencari materi atau bahan, proses

bimbingan, kejenuhan bahkan kebuntuan dalam menulis penyusunan skripsi. Mahasiswa

juga diperhadapkan kepada permasalahan pribadinya masing-masing yang tentunya dapat

menyita fokus serta konsentrasi mahasiswa. Seperti misalnya dukungan orang tua,

hubungan dengan pacar, hubungan dengan teman dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini

pasti memiliki dampak entah itu besar atau tidak dalam proses mahasiswa mengerjakan

skripsi.

Permasalahan tersebut di atas tentunya berpengaruh terhadap emosi pada diri

mahasiswa. Baik emosi positif atau emosi negatif yang muncul ketika mahasiswa

menghadapi tantangan atau permasalahan yang muncul, hal ini akan berpengaruh

terhadap respon yang diberikan oleh mahasiswa. Sebab emosi menurut Halonen &

Santrock berkaitan erat dengan motivasi. Emosi dan motivasi berasal dari kata “movere”

dalam bahasa latin yang artinya “to move”. Keduanya motivasi dan emosi mendorong kita

kepada tindakan “action” (Halonen & Santrock, hal. 352). Hal ini dapat diartikan bahwa

emosi yang dialami seseorang berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukannya

karena adanya motivasi yang terbentuk dari kondisi emosi yang sedang dialami.

Berdasarkan hasil wawancara awal terhadap 8 orang mahasiswa, 7 orang

mahasiswa Fakultas Psikologi dan 1 orang mahasiswa Fakultas Teknologi Informatika

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ditemukan data bahwa sebagian dari mereka

mengalami emosi-emosi negatif pada mahasiswa skripsi (dilakukan pada pertengahan

Oktober 2015 di dalam dan di sekitar lingkungan kampus UKSW). Emosi-emosi negatif

yang sering muncul yaitu tertekan (distress), bersalah (guilty), takut (scared), gampang

marah/ tersinggung (irritable), malu (ashamed), gelisah (nervous), dan khawatir (afraid).

Penyebab yang melatarbelakangi munculnya emosi-emosi negatif di atas adalah adanya

tekanan dari orang tua yang terus menanyakan perkembangan skripsi mereka, kesulitan-

kesulitan yang ditemui saat proses bimbingan dan mencari bahan skripsi, dan rasa

bersalah karena tidak kunjung selesai dan lulus. Gampang marah/ tersinggung (irritable)
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muncul ketika ada teman yang menanyakan atau membahas tentang skripsi. Rasa malu

(ashamed) dirasakan oleh mahasiswa skripsi ketika bertemu dengan teman yang lulus

lebih dahulu atau memiliki progres lebih cepat dari mereka sendiri. Sementara itu, emosi

takut (scared), gelisah (nervous), dan khawatir (afraid) mereka alami ketika menjalani

proses bimbingan dan ketika memprediksi siapa yang akan menjadi dosen penguji mereka

nantinya.

Emosi-emosi negatif yang dialami ini sering membawa efek samping kepada

perilaku atau tindakan mahasiswa. Baik dalam hal yang berkaitan dengan proses

penyusunan skripsi seperti, proses bimbingan, mencari bahan, dan menulis. Maupun,

dalam kehidupan pribadi mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan

ditemukan fakta bahwa emosi-emosi negatif tersebut berpengaruh terhadap pola hidup

mahasiswa, seperti misalnya menjadi susah tidur, malas atau berkurangnya minat

mengerjakan skripsi, penarikan diri terhadap aktivitas kampus seperti proses bimbingan,

maupun keinginan untuk mencari sumber-sumber bahan penulisan skripsi. Bahkan,

akhirnya bisa berujung kepada penundaan (prokrastinasi) pengerjaan skripsi. Dari data di

atas dapat dikatakan bahwa emosi-emosi negatif yang dialami oleh mahasiswa skripsi

memiliki kecenderungan dampak negatif terhadap perilaku mereka. Permasalahan ini

perlu diperhatikan untuk menghindari dampak negatif yang lebih buruk seperti misalnya

penundaan (prokrastinasi) skripsi.

Dari hasil wawancara informal juga diperoleh satu fakta menarik. Bagi sebagian

partisipan yang lain tantangan atau masalah yang muncul selama proses penyusunan

skripsi justru membuat mereka menjadi lebih semangat/ bergairah (excited), antusias

(enthusiastic), waspada (alert), terinspirasi (inspired), penuh tekad (determined), dan

aktif (active). Emosi-emosi positif ini mereka tunjukkan dalam perilaku di mana mereka

menjadi lebih rajin bimbingan, mencari bahan, berdiskusi tentang topik skripsi mereka,

dan menulis skripsi mereka. Fenomena ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Barbara Fedrickson bahwa emosi positif menetralkan emosi negatif (Seligman,

2002). Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Giatno (2008), di dalam hasil

penelitian skripsinya terbukti bahwa mahasiswa yang memiliki self –efficacy (keyakinan

pada kemampuan diri) tinggi memiliki tingkat stress yang rendah dalam mengerjakan

penulisan skripsi. Secara tidak langsung dalam penelitian skripsinya Giatno (2008)

menunjukkan bahwa mahasiswa yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi
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mengalami emosi negatif. Tingkat self-efficacy yang tinggi membantu menetralkan emosi

negatif, yaitu stress. Berdasarkan hal ini secara tidak langsung diasumsikan bahwa self-

efficacy dapat memicu munculnya emosi positif karena merasa mampu/ memiliki

kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi.

Menurut Seligman (2005) sebagian orang memiliki banyak afek positif dan

keadaan ini cukup kuat bertahan sepanjang hidup. Orang-orang dengan afek positif yang

tinggi merasa nyaman pada sebagian besar waktu; hal-hal yang baik memberi mereka

banyak kesenangan dan keceriaan. Namun, banyak orang memiliki sedikit sekali afek

positif. Pada kebanyakan waktu mereka merasa tidak nyaman atau bahkan tidak merasa

baik-baik saja. Meskipun demikian, bukan berarti hal ini tidak dapat diubah. Emosi/ afek

positif dapat dilatih untuk dimunculkan (Seligman, 2002).

Emosi positif menurut para ahli memiliki dampak yang signifikan dalam

membantu seorang individu meraih kesuksesan atau kesejahteraan (well-being) dalam

kehidupan (Seligman, 2002). Frederickson membedakan emosi positif dari afeksi positif,

di mana emosi positif dapat diakses secara sadar, perasaan-perasaan yang bertahan lama,

sering kali mengalir dengan bebas dan tidak berobjek, hadir dalam bentuk emosi-emosi

tetapi juga ada dalam sensasi-sensasi secara fisik, sikap-sikap dan mood; emosi positif

memfasilitasi terjadinya perilaku mau mendekati dan membantu individu untuk

berinteraksi dengan lingkungannya (Strumpfer, 2006). Itulah sebabnya mengapa

mahasiswa perlu memiliki emosi positif dalam memberikan respons tantangan atau

masalah yang sedang dihadapi dalam proses penyusunan skripsi supaya mahasiswa tetap

dapat mengerjakan skripsinya secara efektif dan efisien tanpa membuang-buang waktu.

Sementara itu, emosi negatif memiliki kecenderungan untuk memunculkan

perilaku yang negatif (Strumpfer, 2006). Emosi negatif – takut, sedih, dan marah – adalah

baris pertahanan pertama terhadap ancaman dari luar. Emosi-emosi ini membuat kita

mengambil sikap siap melawan. Takut merupakan pertanda bahwa bahaya mengintai,

sedih menandakan kerugian yang menjelang, dan marah menunjukkan seseorang

melanggar hak kita. Dalam perkembangan kebudayaan manusia, bahaya, kerugian, dan

pelanggaran hak adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup itu sendiri. Lebih dari

pada itu, ancaman dari luar ini sifatnya menang kalah (zero sum), yaitu kondisi ketika

kemenangan seseorang adalah sama persis dengan kerugian yang diderita orang lain.
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Hasil akhirnya adalah nol. Unsur perasaan dari semua emosi negatif adalah ketidaksukaan

– muak, takut, jijik, benci, dan semacamnya (Seligman, 2002). Emosi negatif memiliki

kecenderungan mendorong terjadinya perilaku negatif.

Kedua emosi ini baik positif maupun negatif tentunya akan berdampak pada

perilaku mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Suasana hati yang dingin dan

negatif akan mengaktifkan cara-berpikir siap tempur: komandonya adalah memusatkan

perhatian pada apa yang salah kemudian menyingkirkannya. Sebaliknya, suasana hati

positif membuat orang memakai cara berpikir kreatif, toleran, konstruktif, murah hati,

tidak defensif, dan lateral. Cara berpikir ini bertujuan bukan untuk mendeteksi apa yang

salah, tetapi apa yang benar (Seligman, 2002). Inilah mengapa penting bagi mahasiswa

terutama yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi untuk dapat menyadari dan

memahami emosi-emosi yang sedang dialami. Sehingga mahasiswa dapat mengambil

langkah yang tepat untuk merespon emosi-emosi tersebut. Penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Barbara Frederickson memberikan bukti nyata bahwa emosi positif dapat

menetralkan emosi negatif (Seligman, 2002).

Emosi negatif memiliki efek mempersempit sekumpulan kemampuan berpikir

aksi (momentary thought-action repertoire) menjadi tindakan spesifik. Sementara itu,

emosi positif memiliki efek memperluas (broaden) sekumpulan kemampuan yang sama.

Dengan kata lain dapat dikatakan, emosi-emosi positif memiliki efek membatalkan

(undoing effect) pada efek sampng dari emosi negatif (Emmons & McCullough, 2004).

Meskipun demikian, emosi-emosi negatif dan emosi-emosi positif tidaklah kompatibel.

Artinya tidak dapat muncul secara bersamaan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,

belum terungkap secara pasti mekanisme yang menjadi penyebab utama kenapa emosi-

emosi negatif dan emosi-emosi positif tidak kompatibel. Perluasan atau memperluas

(broadening) dapat menjadi penyebabnya sebab dengan terjadinya perluasan

(broadening) pada kemampuan berpikir-aksi sementara seseorang, sebuah emosi positif

dimungkinkan mengurangi genggaman (hold) dari emosi negatif yang diperoleh

sebelumnya pada pikiran dan tubuh seseorang dengan cara memisahkan (dissipating) atau

membatalkan (undoing) persiapan dari aksi spesifik yang akan dilakukan. Dengan kata

lain dapat dikatakan, bahwa emosi-emosi positif dan negatif secara fundamental memang

tidak kompatibel (incompatible) karena kemampuan berpikir-aksi sementara seseorang
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tidak dapat secara simultan disempitkan (narrow) dan diperluas (broaden) dalam waktu

yang bersamaan (Emmons & McCullough, 2004).

Mendasarkan pada teori Membangun-dan-Memperluas (The Broaden-and-Build

Theory) yang dikemukakan oleh Barbara Fredrickson. Emosi positif memperluas

(broaden) kemampuan berpikir-aksi sementara seseorang dan membangun sumber daya

personal mereka yang bertahan lama (enduring). Melalui pengalaman-pengalaman

tentang emosi-emosi positif, individu dapat mentransformasi diri mereka untuk menjadi

lebih kreatif, lebih berpengetahuan, memiliki mental yang lebih kuat (resilient), lebih

terintegrasi secara sosial, dan lebih sehat. Hal ini dapat terjadi karena emosi positif

menjadi sumber (fuel), yang menciptakan sistem sumber daya mandiri (self-sustaining

system). Secara khusus, emosi positif menghasilkan apa yang disebut sebagai jalan yang

mengerucut naik (upward spiral) yang menuju kepada keberfungsian optimal dan

meningkatkan kesejahteraan emosional (emotional well-being) (Emmons & McCullough,

2004).

Berkaitan dengan mahasiswa yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi.

Penting bagi mereka untuk tidak terpaku pada emosi-emosi negatif yang dialami karena

adanya tantangan atau masalah dalam proses penyusunan skripsi. Sebab emosi-emosi

negatif tersebut akan menyempitkan (narrow) kemampuan berpikir-aksi sementara

(momentary thought-action repertoire) mereka kepada tindakan spesifik yang sifatnya

untuk keamanan diri sendiri. Tindakan yang diambil karena proses penyempitan (narrow)

kemampuan berpikir-aksi belum tentu merupakan pilihan terbaik yang dilakukan oleh

mahasiswa. Hasil wawancara awal terhadap 8 orang mahasiswa yang sedang menjalani

proses penyusunan skripsi memberikan data bahwa mahasiswa yang tidak mengubah

emosi negatifnya menjadi emosi positif cenderung mengambil tindakan negatif dalam

proses pengerjaan skripsinya, seperti menarik diri dari proses bimbingan, gelisah, susah

tidur, dan bahkan pada penundaan (prokrastinasi) penulisan skripsi. Di sisi lain, emosi

positif yang sifatnya memperluas (broaden) kemampuan berpikir-aksi sementara dan

membangun sumber daya personal yang dapat digunakan disaat yang dibutuhkan. Dapat

memberikan pertimbangan atau cara berpikir yang lebih baik kepada mahasiswa untuk

meresponi masalah atau tantangan yang muncul pada saat proses penyusunan skripsi. Ini

konsisten dengan data hasil wawancara yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang

berhasil menetralkan emosi negatifnya dengan emosi positif memiliki tekad, motivasi,
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dorongan, mental yang lebih kuat, dan progres yang lebih cepat dari pada mahasiswa yang

terpaku dengan emosi negatifnya.

Peneliti di dalam penelitian ini ingin mencari tahu hubungan rasa bersyukur

(gratitude) yang tinggi juga memiliki emosi positif yang tinggi di dalam diri mahasiswa.

Di mana rasa bersyukur dan emosi positif yang tinggi ini secara langsung maupun tidak

langsung membantu mahasiswa untuk lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan

skripsi. Hal ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rasa

bersyukur membantu terbentuknya emosi positif dala diri individu, sehingga membnatu

untuk memberikan respon lebih baik atas situasi atau peristiwa yang sedang dialami

(Emmons & McCullough, 2004).

Rasa bersyukur (gratitude) menurut para ahli dianggap sebagai sebuah nilai

kebajikan yang dinilai tinggi dan dimiliki oleh tokoh-tokoh besar (Emmons &

McCullough, 2004). Kata Gratitude berasal dari kata dalam bahasa latin, gratia dengan

arti kemurahan, kebaikan, berbaik hati (favor), dan gratus yang berarti menyenangkan

(pleasing). Asal kata dalam bahasa latin ini mengakar pada pengertian bahwa “segala

perilaku yang mengarah kepada kebaikan, kemurahan hati, memberi, keindahan dalam

memberi dan menerima, atau memberi sesuatu tanpa mengharap imbalan” (Pruyser, 1976,

p. 69). Kamus bahasa Inggris Oxford (1989) mendefinisikan rasa bersyukur sebagai

sebuah kualitas atau kondisi penuh rasa terima kasih; bentuk apresiasi sebagai keinginan

untuk membalas kebaikan (halaman 1135). Sementara itu peniliti mencoba

menyimpulkan rasa bersyukur (gartitude) sebagai sebuah kualitas atau kemampuan

seseorang untuk menerima peristiwa atau perlakuan dari pihak lain secara positif tanpa

menyimpan rasa sakit hati atau kepahitan dan dendam; mampu memberikan timbal balik

yang positif atas sesuatu yang diterima dan memberi dengan tulus tanpa mengharapkan

balas jasa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Emmons & McCullogh (2004), rasa

bersyukur dapat membantu terbentuknya emosi positif pada diri seseorang. Atas dasar ini

peneliti ingin melihat apakah mahasiswa yang memiliki rasa bersyukur (gratitude) yang

tinggi juga memiliki emosi positif yang tinggi. Seperti yang telah dipaparkan di atas

emosi positif memiliki peranan penting dalam diri seseorang untuk memperluas

(broaden) dan membangun (build) kemampuan memecahkan masalah seseorang
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(momentary thought-action repertoire). Di sini peranan rasa bersyukur (gratitude)

menjadi sangat penting di mana rasa bersyukur dapat membantu menumbuhkan emosi

positif dalam diri mahasiswa yang sedang menjalani proses penyusunan skripsi dengan

segala macam tekanan yang dialami. Sehingga mahasiswa dapat berespons dengan lebih

baik ketika mereka menghadapi tantangan atau masalah dalam menjalani proses

pengerjaan skripsi. Dan jika memang terbukti bahwa rasa bersyukur berkorelasi positif

dengan emosi positif maka ke depannya Fakultas Psikologi UKSW diharapkan dapat

membantu mahasiswa yang kesulitan atau lama dalam menyelesaikan skripsinya dengan

cara membantu menumbuhkan emosi positif melalui rasa bersyukur pada diri mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk emosi apakah mahasiswa yang memiliki rasa

bersyukur mahasiswa yang tinggi berarti mahasiswa yang sama memiliki emosi positif

yang tinggi juga atau justru sebaliknya. Emosi positif akan diukur dengan menggunakan

kuesioner PANAS (Positive And Negatif Affects Schedule). Sedangkan rasa bersyukur

(gratitude) akan diukur menggunakan kuesioner The Gratitude Questionaire-Six Items

Form (GQ-6) yang dialih bahasakan dari bahasa asli Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

berdasarkan acuan pada buku Authentic Happiness karya Martin Seligman yang telah

dialih bahasakan ke Bahasa Indonesia.

Hipotesis Penelitian

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya di-logika-kan bahwa ada hubungan

yang signifikan antara rasa bersyukur dengan emosi prositif. Maka dari itu hipotesis

empirik yang dapat disimpulkan adalah :

Ada hubungan yang signifikan rasa bersyukur dengan emosi positif pada

mahasiswa skripsi fakultas psikologi UKSW Salatiga,

Sedangkan hipotesis statistik yang disimpulkan adalah sebagai berikut :

H0 : Ada hubungan bahwa rasa bersyukur (gratitude) membentuk emosi positif dalam

diri mahasiswa skripsi.

H1 : Tidak ada hubungan bahwa rasa bersyukur (gratitude) membentuk emosi positif

dalam diri mahasiswa skripsi.
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Metode Penelitian

Partisipan

Partisipan dalam penilitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas

Kristen Satya Wacana yang belum lulus dan sedang menjalani proses penyusunan skripsi.

Partisipan dalam penelitian ini dipilih secara purposive. Dengan karakteristik sampel

yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi dan sedang menjalani proses penyusunan skripsi.

Instrumen

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kuesioner, yaitu

kuesioner PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) dari Watson, D., Clark, L. A.,

& Tellegen, A. (1988) dari buku Martin E. Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan

Kebahagiaan dengan Psikologi Positif (2005) yang telah dialih bahasakan. Yang kedua

adalah GQ-6 Grattitude Questionaire –Six Items Form dari buku yang sama, Martin E.

Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan dengan Psikologi Positif

(2005).

Partisipan diminta untuk mengisi skala psikologi yang terdiri dari dua skala yaitu

pertama angket PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) untuk mengetahui emosi

mana yang mereka alami ketika menghadapi tantangan atau masalah dalam proses

penyusunan skripsi. Yang kedua, adalah angket GQ-6 (Gratitude Questionaire-Six Items

Form) untuk mengetahui tingkat rasa bersyukur (gratitude) pada diri mahasiswa. Proses

pengambilan data dilakukan sejak pertengahan bulan Desember 2015 (tepatnya pada

tanggal 13 – 18 Desember 2015) setelah itu terpotong libur semester sekaligus natal dan

tahun baru. Pengambilan data dilanjutkan di awal semester genap tahun ajaran 2015-2016

yaitu pada bulan Januari 2016 sampai pada bulan April 2016 (30 April 2016). Waktu yang

diperlukan cukup lama untuk pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan ada

beberapa kendala yang sifatnya personal pada peneliti. Sehingga pengambilan data baru

bisa dilakukan secara intensif pada pertengahan bulan Februari sampai April 2016 (21

Februari 2016 – 30 April 2016).

Data yang sudah terkumpul kemudian dihitung menggunakan aplikasi statistik

SPSS versi 17 untuk melakukan perhitungan reliabilitas dan validitas, uji normalitas, uji

linieritas, dan uji korelasi. Pada perhitungan uji kolerasi digunakan perhitungan uji
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kolerasi Pearson untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara rasa bersyukur

(gratitude) dengan emosi positif pada mahasiswa skripsi. Argumen yang mendasari

mengapa digunakan uji korelasi Pearson adalah karena sifat hubungan dari kedua variabel

tidak bersifat dua arah, hanya satu arah.

Sebelum dilakukan perhitungan uji reliabilitas dan validitas, uji normalitas, uji

linearitas dan uji korelasi data dari semua partisipan (N = 50) dihitung skornya terlebih

dahulu sesuai dengan cara perhitungan skor masing-masing. Untuk skala PANAS

(Positive and Negative Affect Schedule) dihitung skornya dengan cara mengelompokkan

item-item emosi positif – PA (Positive Affect) dengan contoh item seperti Tetarik

(Interested), Bergairah (Excited), Kuat (Strong); dan item-item negative – NA (Negative

Affect) dengan contoh item seperti Tertekan (Distressed), Kecewa (Upset), Bersalah

(Guilty) ke dalam kelompok tersendiri. Baik PA maupun NA masing-masing terdiri atas

10 item, dengan nilai terendah 1 dan tertinggi 5 dari tiap item pertanyaan. Sehingga

nantinya akan diperoleh skor masing-masing dari PA dan NA yang berkisar antara 10 –

50. Sementara itu, untuk skala kedua GQ-6 (Gratitude Questionnaire-Six Items Form)

dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai dari item pertanyaan. Di mana item

nomer tiga dan enam dibalikkan angkanya terlebih dahulu. Maksudnya, jika tadi

partisipan memberi angka “7”, maka diganti menjadi “1”, atau jika tadi memberi angka

“2”, maka diganti menjadi “6”, dan seterusnya dengan nilai skor terendah 1 dan tertinggi

7. Maka akan diperoleh nilai antara 6 sampai 42
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Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Uji Reliabilitas dan Validitas

Sebagai langkah pertama dalam olah data pada penelitian ini dilakukan uji

reliabilitas dan validitas. Dari uji reliabilitas dan validitas diperoleh data sebagai

berikut :

a. PA (Positive Affect)

Tabel 1
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.795 10

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa kesepuluh item pertanyaan untuk aspek

Positive Affect (PA) – emosi positif adalah valid dan reliabel dengan nilai skor

chronbac’s alpha 0,795.

b. NA (Negative Affect)

Tabel 2
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.837 10

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa kesepuluh item pertanyaan untuk aspek

Negative Affect (NA) – emosi negatif adalah valid dan reliabel dengan nilai

skor chronbac’s alpha 0,837.
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c. GQ-6 (Gratitude Questionnaire-Six Items Form)

Tabel 3
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.635 6

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa keenam item pertanyaan untuk aspek

Gratitude Questionnaire-Six Items Form (GQ-6) – rasa bersyukur adalah valid

dan reliabel dengan nilai skor chronbac’s alpha 0,635.

2. Uji Normalitas

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah uji reliabilitas dan validitas

adalah uji asumsi, yaitu uji normalitas, di mana dalam penelitian ini menggunakan

uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, seperti yang tertera di bawah ini :

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

GQ6 PA NA

N 50 50 50

Normal Parametersa,,b Mean 35.2800 34.6200 25.2600

Std. Deviation 3.72548 5.20553 6.93648

Most Extreme
Differences

Absolute .137 .093 .121

Positive .082 .084 .121

Negative -.137 -.093 -.064

Kolmogorov-Smirnov Z .966 .655 .855

Asymp. Sig. (2-tailed) .308 .785 .457

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel di atas telah menunjukkan bahwa besarnya koefisien

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,966 dengan signifikansi sebesar 0,308. Besarnya

signifikansi tersebut > 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi

data skala PANAS dan GQ-6 adalah normal.
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3. Uji Linearitas

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari Deviation of

Linearity adalah 0,350. Besarnya signifikansi tersebut > 0,05 sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa distribusi data skala PANAS untuk bagian PA (Positive

Affect) dan GQ-6 adalah linear.

Tabel 6
ANOVA Table

Sum of Squares df
Mean

Square F Sig.

NA
*
GQ6

Between Groups (Combine
d)

773.041 12 64.420 1.504 .167

Linearity 10.042 1 10.042 .234 .631

Deviation
from
Linearity

762.999 11 69.364 1.620 .134

Within Groups 1584.579 37 42.826

Total 2357.620 49

Tahap selanjutnya setelah uji normalitas adalah uji linieritas untuk
mengetahui apakah data yang diperoleh linear atau tidak, sebagai berikut :

Tabel 5
ANOVA Table

Sum of Squares df
Mean
Square F Sig.

PA *
GQ6

Between Groups (Combine
d)

373.463 12 31.122 1.207 .315

Linearity 45.713 1 45.713 1.772 .191

Deviation
from
Linearity

327.749 11 29.795 1.155 .350

Within Groups 954.317 37 25.792

Total 1327.780 49
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Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi dari Deviation of

Linearity adalah 0,134. Besarnya signifikansi tersebut > 0,05 sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa distribusi data skala PANAS untuk bagian NA

(Negative Affect) dan GQ-6 adalah linear.

4. Analisi Deskriptif

A. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) – Skala Affektivitas

Positif dan Negatif

Adapun perhitungan skor tertinggi dan skor terendah untuk skala 1 (PANAS

– Positive and Negative Affect Schedule) adalah sebagai berikut:

Skor Tertinggi : 5 x 10 = 50

Skor Terendah : 1 x 10 = 10

Dari analisis deskriptif skala PANAS (Positive and Negative Affect Schedule),

maka dapat dihitung rentang atau interval dengan kategori rendah, sedang, dan

tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung ketiga kategori adalah

sebagai berikut: = − ℎ
= 50 − 103I = 13,33

Dari perhitungan di atas maka diperoleh interval di bawah ini:

Rendah : 10 ≤ x ≤ 23

Sedang : 23 ≤ x ≤ 36

Tinggi : 36 ≤ x ≤ 50

dengan x adalah jumlah skor total masing-masing partisipan.

B. Gratitude Questionnaire-Six Items Form

Adapun perhitungan untuk skala 2 (GQ-6 – Gratitude Questionnaire-Six Items

Form) adalah sebagai berikut :

Skor Tertinggi : 6 x 7 = 42

Skor Terendah : 6 x 1 = 6
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Dari analisis deskriptif skala rasa bersyukur (GQ-6), maka dapat dihitung

rentang atau interval dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Rumus yang

digunakan untuk menghitung ketiga kategori adalah sebagai berikut:

= − ℎ
= 42 − 63
I = 12

Dari perhitungan di atas maka diperoleh interval di bawah ini :

Rendah : 6 ≤ x ≤ 18

Sedang : 18 ≤ x ≤ 30

Tinggi : 30 ≤ x ≤ 42

dengan x adalah jumlah skor total masing-masing partisipan.

Tabel 7

Tabel PANAS (Positive and Negative Affects Schedule)

Kategori

PANAS (Positive and Negative Affects

Schedule)

PA % NA %

Rendah 1 2 21 42

Sedang 32 64 25 50

Tinggi 17 34 4 8

Total 50 100 50 100
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Tabel 8

Tabel GQ-6 (Gratitude Questionnaire-Six Items Form)

Kategori

GQ-6 (Gratitude Questionnaire-Six Items

Form)

GQ-6 %

Rendah 0 0

Sedang 6 12

Tinggi 44 88

Total 50 100

Dari 50 orang mahasiswa skripsi, diperoleh data bahwa ada 17 mahasiswa

yang memiliki emosi positif tinggi (34 %) dan 32 mahasiswa yang memiliki

emosi positif sedang (64 %) dan 1 orang mahsiswa dengan emosi positif

rendah (2 %). Mahasiswa dengan emosi negatif tinggi 4 mahasiswa (8 %) dan

mahasiswa dengan emosi negatif sedang 25 mahasiswa (50 %) dan mahasiswa

dengan emosi negatif rendah 21 mahasiswa (42 %). Mahasiswa dengan rasa

bersyukur tinggi 44 mahasiswa (88 %) dan mahasiswa dengan rasa bersyukur

sedang 6 mahasiswa (12 %).

5. Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah uji korelasi (pearson), di mana tahap ini

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara rasa bersyukur

dengan emosi positif, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini :
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Tabel 9
Correlations

GQ6 PA

GQ6 Pearson Correlation 1 .186

Sig. (1-tailed) .099

N 50 50

PA Pearson Correlation .186 1

Sig. (1-tailed) .099

N 50 50

Tabel di atas menunjukkan bahwa taraf signifikansi hubungan rasa

bersyukur dengan emosi positif dengan n = 50 sebesar 0,099 dan nilai Pearson

Correlation 0,186. Nilai signifikansi 0,099 (p > 0,05), maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara rasa bersukur (gratitude) dengan

emosi positif pada mahasiswa yang menjalani proses penyusunan skripsi, dalam

hal ini hipotesis ditolak.

PEMBAHASAN

Dari hasil perhitungan korelasi Pearson diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,099

(p > 0,05), maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara rasa

bersyukur (gratitude) dengan emosi positif. Adapun alasan yang mendasari pernyataan

tersebut bahwa sebenarnya bukan hanya rasa bersyukur (gratitude) yang menjadi faktor

dalam terbentuknya emosi positif. Ada beberapa kemungkinan mengapa tidak ada

hubungan atau korelasi yang signifikan antara rasa bersyukur (gartitude) dengan emosi

positif. Pertama, setiap mahasiswa memiliki pola berpikir yang berbeda-beda tentang

rasa bersyukur dan emosi positif serta cara pandang mereka masing-masing berbeda

mengenai skripsi. Melalui hasil wawancara awal dan beberapa wawancara informal pada

saat penyebaran angket diperoleh data bahwa ada mahasiswa yang memiliki pola berpikir

positif mengenai proses pengerjaan skripsi dan dalam menghadapi setiap tantangan yang

dihadapi dalam proses pengerjaan skripsi. Ada juga yang memiliki pola berpikir atau cara

pandang negatif dalam mengenai proses pengerjaan skripsi dan dalam menghadapi setiap

tantangan yang dihadapi dalam proses pengerjaan skripsi. Hal ini biasanya didapati pada
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mahasiswa yang proses pengerjaan skripsinya terhitung lama (lebih dari 8 bulan). Adanya

juga pengakuan mahsiswa dalam proses wawancara informal (pada saat penyebaran

angket) sebagian mahsiswa hanya menganggap bahwa pengerjaan skripsi hanya sebagai

proses pemenuhan syarat kelulusan saja. Hal ini sejalan dengan Lazarus and Lazarus

(1994), rasa bersukur (gratitude) membutuhkan kapasitas untuk mampu berempati

dengan orang lain, Lazarus and Lazarus (Emmons & McCullogh, 2004) menyatakan

bahwa hanya ketika seseorang menyadari (recognize) dan menghargai (appreciate)

bahwa si pemberi pertolongan (benefactors) telah berusaha dengan sungguh-sungguh

untuk memberikan sebuah pemberian yang tidak egois (altruistic gift). Kaitannya dalam

hasil penelitian ini adalah ketika mahasiswa menganggap bahwa skripsi hanya sebagai

pemenuhan tugas akhir sebagai sekedar syarat memperoleh kelulusan maka dalam hal ini

mahasiswa menjadi kurang memiliki kesadaran (recognize) dan menghargai (appreciate)

proses penyusunan skripsi tersebut sehingga tidak terbentuk emosi positif pada diri

mahasiswa dari rasa bersyukur (gratitude) yang dimiliki. Karena rasa bersyukur yang

muncul dalam diri mahasiswa belum tentu didasari atas kesadaran dan penghargaan

bahwa mereka sudah mencapai tahap tersebut – proses penyusunan skripsi – melainkan

bisa saja karena faktor lain.

Kedua, adanya perbedaan latar belakang keluarga dan budaya dalam diri masing-

masing mahasiswa. Di mana didikan di dalam keluarga asal serta budaya asal mahasiswa

dapat membantu terbentuknya karakter tertentu seperti pekerja keras, pantang menyerah,

ulet, dan menyukai tantangan. Karakter-karakter ini akan membantu mahasiswa secara

tidak langsung dalam proses pengerjaan skripsi. Sementara itu di sisi lain, karakter-

karakter tidak menyukai tantangan, terlalu banyak pertimbangan, tidak tahan bekerja

dalam tekanan yang berasal dari pola dididikan yang diberikan di dalam keluarga asal

mahasiswa tentu sedikit banyak akan menghambat mahasiswa dalam menghadapi

tantangan atau masalah ketika proses penyusunan skripsi. Ketiga, adanya dukungan dari

orang tua atau justru sikap orang tua yang memberikan tekanan kepada anaknya untuk

cepat lulus juga berpengaruh terhadap sikap atau cara mahasiswa dalam proses

pengerjaan skripsi. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan 8 orang mahasiswa

diperoleh data bahwa dukungan atau tekanan yang diberikan oleh orang tua baik secara

langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap sikap mahasiswa. Ini sejalan

dengan penelitian Tugade & Fredrickson (2002) bahwa terdapat perbedaan individual
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dalam kemampuan individu untuk memunculkan efek positif dari emosi positif ketika

menghadapi situasi yang menekan. Individu yang memiliki psychological resilience yang

tinggi menurut Block & Kremen (1996), memiliki kemampuan yang lebih baik dalam

menyikapi situasi yang menekan secara positif daripada teman-teman mereka yang

memiliki psychological resilience lebih rendah. Penyebabnya, karena orang yang

memiliki psychological resilience yang tinggi mengalami emosi positif lebih banyak, baik

pada tingkat lingkungan maupun kemampuan untuk bertindak dalam lingkungan atau

situasi yang menekan. Emosi-emosi positif tersebut membuat mereka mampu pulih atau

bangkit dari emosi negatif yang mereka alami dengan lebih cepat (Emmons &

McCullogh, 2004).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka

kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson di mana terdapat korelasi sebesar 0,186,

dengan taraf signifikansi 0,099 (p > 0,05), maka dapat ditunjukkan bahwa tidak

ada hubungan antara rasa bersyukur dengan emosi positif pada mahasiswa skripsi

Fakultas Psikologi UKSW Salatiga.

2. Mahasiswa skripsi Fakultas Psikologi UKSW Salatiga memiliki rata-rata rasa

beryukur yang tinggi sebesar 35,28 (44 mahasiswa, dan 88 % pada interval tinggi)

dan rata-rata emosi positif sedang 34,62 (32 mahsiswa, dan 64 % pada interval

sedang) selama proses pengerjaan skripsi.

Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Saran bagi mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW

Melihat bahwa rasa bersyukur yang tinggi dan emosi positif yang sedang,

diharapkan mahasiswa skripsi Fakultas Psikologi UKSW dapat menumbuhkan

emosi dan sikap yang positif dalam proses pengerjaan skripsi. Tidak hanya

sebagai sekedar syarat kelulusan strata 1. Kesempatan untuk bimbingan dan

perwwalian bisa digunakan sebagai sarana sharing atau diskusi mengenai
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kendala-kendala baik tantangan atau masalah yang dihadapi selama proses

penyusunan skripsi. Sehingga rasa bersyukur (gratitude) dapat dikembangkan

untuk membantu membentuk emosi positif pada mahasiswa dan tidak terjadi

penundaan (prokrastinasi) atau tindakan negatif lain selama proses penyusunan

skripsi.

b. Saran bagi Fakultas Psikologi UKSW

Diharapkan bahwa baik dosen secara terkhusus maupun staff secara umum

dari Fakultas Psikologi dapat memberikan dukungan maupun dorongan positif

kepada mahasiswa skripsi. Mahasiswa yang sering kali merasa berada di bawah

dosen merasa enggan atau bahkan takut untuk dengan sejujur-jujurnya

menceritakan tekanan atau masalah yang dialami selama proses penyusunan

skripsi. Diharapkan wali studi maupun dosen pembimbing dapat memberikan

dukungan maupun waktu untuk mau sharing dengan mahsiswa wali atau

mahasiswa bimbingannya sehingga dapat membantu mahasiswa membangun rasa

bersyukur (gratitude) dan emosi positif terhadap proses penyusunan skripsi.

c. Saran bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan semakin baik dalam melakukan

penelitian yang akan dilakukan di dalam ruang lingkup Fakultas Psikologi

UKSW, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW. Melihat penelitian

ini masih ada variabel lain yang berkaitan antara rasa bersyukur dengan emosi

positif, dan tampaknya semakin menarik untuk ditelaah lebih lanjut, diharapkan

penelitian yang akan datang dapat lebih baik lagi dan mampu menjawab berbagai

permasalahan yang ada. Diharapkan ada peneliti selanjutnya yang mau menggali

lebih dalam dengan cara melakukan penelitian kualitatif untuk melihat lebih jauh

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam diri mahasiswa skripsi. Sebab

penelitian kuantitatif memiliki keterbatasannya tersendiri karena hanya sebatas

data angka. Tetapi tidak bisa melihat lebih jauh hubungan antara rasa bersyukur

dengan emosi positif pada mahasiswa skripsi serta faktor-faktor yang berpengaruh

atau menjembatani bahkan menghilangkan hubungan tersebut.
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