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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggrakan 

pendidikan tinggi. Secara umum pendidikan perguruan tinggi bertujuan untuk 

meningkat taraf pendidikan masyarakat sehingga tercipta masyarakat sejahtera, 

adil dan makmur (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990). 

Salah satu persyaratan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa S1 dalam 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi adalah pembuatan skripsi. Skripsi 

adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa pada akhir studi. Karya tulis ilmiah 

itu merupakan salah satu persayaratan untuk menyelesaikan studi yang ditulis 

berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil kajian pustaka, atau hasil karya 

pengembangan keilmuan dan profesi. (Pedoman Penulisan Skrispi Bimbingan dan 

Konseling). 

Lamanya waktu penulisan skripsi yang diberikan adalah selambat-

lambatnya dua semester. Namun, pada kenyataanya masih banyak mahasiswa 

yang mengerjakan skripsi dalam waktu yang lebih lama dari yang ditentukan. 

Banyak faktor yang mungkin dapat menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya 

adalah karena mahasiswa tersebut merasa bahwa pembuatan skripsi itu memang 

susah, sehingga mahasiswa membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang 

diberikan. 
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Hal itu tentu menimbulkan pikiran yang berbeda-beda pada tiap 

mahasiswa yang menghadapinya. Ada yang merasa bahwa skripsi sebagai suatu 

hal yang harus dilewati sebagai bagian dari pendewasaan diri, ada yang merasa 

bahwa hal itu adalah “momok” dan menyebabkan ketakutan, ada yang berupaya 

mengerjakan secara cepat sehingga dapat cepat pula terbebas dari beban yang ada, 

sampai ada yang terkesan seperti melarikan diri dari kenyataan. 

Sementara itu, proses pembuatan skripsi membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar. Tidak dapat dipungkiri lagi jika sebagian dari mahasiswa merasa seperti 

dikejar-kejar dengan waktu. Kondisi seperti ini tentu dapat meningkatkan 

kecemasan yang  dirasakan.  

Kecemasan didefiniskan sebagai perasaan campuran berisikan ketakutan 

dan keberhasilan mengenai masa-masa mendatang tanpa sebab khususnya untuk 

ketakutan-ketakutan yang lain (Chaplin, J.P. 2000). Menurut Atkinson (2000) 

kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan 

kekhawatiran, kepribadian dan rasa takut yang berada pada tingkat yang berbeda-

beda. 

Lebih lanjut lagi, Slameto (2003) menegaskan bahwa rasa cemas besar 

pengaruhnya terhadap tingkah laku mahasiswa. Pernyataan ini didukung oleh 

penelitian-penelitian yang dilakukan Sarason dkk (dalam Slameto, 2003) yang 

menemukan bukti bahwa mahasiswa dengan tingkat kecemasan tinggi tidak 

berprestasi sebaik mahasiswa dengan tingkat kecemasan yang rendah pada 

beberapa tugas, yaitu tugas-tugas yang ditandai dengan tantangan, kesulitan, 

penilaian, dan batasan waktu. 
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Terkait dengan pengerjaan skripsi, sering kali khususnya mahasiswa BK 

memiliki persepsi bahwa mahasiswa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas 

pembuatan skripsinya, sehingga timbulah perasaan cemas. Persepsi atau 

keyakinan terhadap ketidakmampuan diri ini erat dengan tinggi atau rendahnya 

tingkat self efficacy mahasiswa tersebut.  

Self efficacy adalah penilaian seseorang tentang apa yang mahasiswa dapat 

lakukan dengan ketrampilan apapun yang mahasiswa miliki (Bandura, 1986). 

Seseorang yang memiliki self efficacy rendah akan cenderung merasa tidak 

berdaya, tidak mampu melakukan pengaturan pada keadaan yang terjadi dalam 

hidupnya. Di sisi lain, seseorang yang memiliki self efficacy tinggi percaya bahwa 

dapat menanggulangi kejadian secara aktif.  Lebih lanjut, Bandura (1997) 

menyatakan bahwa self efficacy berguna untuk melatih kontrol terhadap stressor, 

yang berperan penting dalam keterbangkitan kecemasan. mahasiswa yang percaya 

bahwa mahasiswa mampu mengontrol terhadap ancaman tidak mengalami 

keterbangkitan kecemasan yang tinggi, sebaliknya mahasiswa yang percaya 

bahwa mahasiswa tidak dapat mengatur ancaman, mengalami keterbangkitan 

kecemasan yang tinggi. 

 Dalam proses pembuatan skripsi mahasiswa diharapkan memiliki self 

efficacy yang tinggi agar memberikan hasil untuk kerja yang baik yaitu 

penyelesaian pembuatan tugas skripsinya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian  

Pratiwi (2008) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara self efficacy dengan kecemasan dalam proses bimbingan skripsi 

mahasiswa psikologi Muhammadyah Malang. Selain itu juga sejalan dengan hasil 
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penelitian Nooriizki (2011) Hubungan efikasi diri dan kecemasan  terhadap ujian 

nasional pada siswa kelas XII SMK PGRI 6 Malang. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2008) menggunakan subjek 

penelitian mahasiswa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nooriizki (2011) 

menggunakan subjek siswa kelas XII. Selain itu penelitian Pratiwi (2008) 

menunjukkan sebagian besar Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas  

Muahammadiyah Malang  memiliki self efficacy sedang dan kecemasan dalam 

proses bimbingan skripsi rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

(Nooriizki, 2011) menunjukkan sebagian besar siswa kelas XII SMK PGRI 6 

Malang memiliki efikasi diri rendah dan kecemasan terhadap Ujian Nasional yang 

sedang. 

Untuk memperoleh sedikit informasi penulis melakukan wawancara 

dengan 15 mahasiswa BK angkatan 2009 yang sedang mengerjakan skripsi 

tentang self efficacy dan kecemasan. Wawancara ini dilakukan sebagai bahan 

informasi awal. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan tentang self efficacy, 

sebagian besar hasil  wawancara antara  penulis dan mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi sebagian besar mahasiswa merasa yakin dengan hasil skripsi 

yang dikerjakan, mempunyai usaha yang tinggi, berfikir strategis, dan cepat 

memeperbaiki keadaan setelah mengalami kegagalan.  

Selain wawancara tentang self efficacy, penulis juga melakukan 

wawancara mengenai kecemasan. Sebagian besar mahasiswa mengalami 

kecemasan dalam mengerjakan skripsi. Mahasiswa mengatakan kecemasan 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi akan berpegaruh pada fisik dan psikis. 
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Gejala yang sering muncul misalnya, mengalami gangguan pencernaan, jantung 

berdebar dan tidak bisa tidur nyenyak karena khawatir memikirkan skripsi. 

Sedangkan gejala psikologis yang tampak adalah perasaan khawatir dan tertekan 

karena memikirkan skripsi yang mau tidak mau harus diselesaikan untuk 

memperoleh gelar sarjana. 

Berdasarkan uraian  sebelumnya dapat dilihat bahwa kecemasan pada 

mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi itu dapat timbul bukan hanya 

disebabkan oleh beban yang dirasakan bisa mengancam, tetapi juga dikarenakan 

bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kemampuan yang dimiliki  untuk 

menyelesaiakan tugas skripsi tersebut yang merupakan self efficacy.  Bertitik tolak 

pada uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti adakah hubungan self 

efficacy dengan kecemasan pada mahasiwa  yang sedang mengerjakan skripsi. Hal 

ini dikarenakan mahasiswa BK telah mendapatkan bekal teori seperti teori 

kepribadian, kesehatan mental, dan psikologi remaja yang membekali mahasiswa 

dalam meningkatkan self efficacy dan dapat mengontrol kecemasan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut adakah hubungan yang negatif  

signifikan antara self efficacy dengan kecemasan pada mahasiswa BK angkatan 

2009 yang sedang mengerjakan skripsi. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  signifikasi hubungan antara 

self efficacy dengan kecemasan pada mahasiswa BK angkatan 2009 yang sedang 

mengerjakan skripsi. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis, yakni: 

1.4.1. Teoritis 

a. Memberikan sumbangan di bidang ilmu bimbingan dan konseling khususnya 

mengenai hubungan self efficacy dengan kecemasan mengerjakan skripsi 

b. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat mendukung penelitian dari ( 

Pratiwi, 2008) yang menyatakan bahwa semakin tinggi self efficacy yang 

dimiliki mahasiswa, semakin rendah kecemasan yang dimilki. Selain itu 

mendukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan Sarason dkk yang 

menemukan bukti bahwa mahasiswa dengan tingkat kecemasan tinggi tidak 

berprestasi sebaik mahasiswa dengan tingkat kecemasan yang rendah pada 

beberapa tugas, yaitu tugas-tugas yang ditandai dengan tantangan, kesulitan, 

penilaian, dan batasan waktu. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dari segi praktis diharapkan peneliti ini, dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa BK yang sedang mengerjakan 

skripsi, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan diri 
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mahasiswa terutama dalam meningkatkan self efficacy dan mengurangi 

kecemasan dalam mengerjakan skripsi. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu : 

Bab I  Pendahuluan yang berisi : Latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan 

Bab II  Landasan teori yang berisi : Pengertian self efficacy, aspek-aspek 

self efficacy, faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy, 

pengertian kecemasan, aspek-aspek kecemasan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecemasan, hubungan self efficacy dengan 

kecemasan mengerjakan skripsi 

Bab III  Metode penelitian yang berisi : Jenis penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

BAB IV  Analisis dan pembahasan yang berisi : Analisis data penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian 

BAB V  Penutup yang berisi : kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 


