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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi. Secara umum pendidikan perguruan tinggibertujuan untuk 

meningkat taraf pendidikan masyarakat sehingga tercipta masyarakat sejahtera, 

adil dan makmur (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Salah satu persyaratan 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa S1 adalah pembuatan skripsi. Sebelum 

pembuatan skripsi mahasiswa harus menyusun Proposal skripsi terlebih dahulu. 

Proposal skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa sebelum mahasiswa  

membuat skripsi. 

Penulisan proposal skripsi diberikan kepada mahasiswa selambat lambatnya 

satu semester yang nantinya akan dlanjutkan ke tahapan penulisan skripsi. Namun 

pada kenyataanya masih banyak mahasiswa yang mengerjakan proposal skripsi 

lebih lama dalam waktu yang sudah ditentukan. Penyebab dari lamanya 

mahasiswa dalam mengerjakan proposal skripsi salah satunya adalah mahasiswa 

sering kebingungan dalam menentukan topik atau judul penelitian. Dalam  proses 

ini biasanya mahasiswa membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena 

mahasiswa harus memilih judul yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 

oleh karena itu seringkali dilanda kecemasan kalau tidak dapat menyelesaikan 

proposal skripsinya dengan tepat waktu. 
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Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional, suatu perasaan yang tidak 

menyenangkan sebagai reaksi terhadap ancaman dari suatu objek yang belum 

jelas (Chaplin, 2000).Sedangkan Sukmadinata, dkk (2003)kecemasan 

menunjukkan keadaan tidak tentramnya hati karena khawatir terhadap sesuatu 

yang belum diketahui dengan pasti dan rasa cemas dapat memperburuk kesehatan 

dan mengganggu ketenangan hidup. Biasanya hal ini dialami oleh mahasiswa 

pada saat proses menyusun proposal skripsi karena tidak tentramnya hati sering 

merasa khawatir menjadi susah tidur, jantung berdebar, dan gangguan pencernaan.  

Kecemasan mahasiswa saat menghadapi proposal skripsi bermacam-macam. 

Menurut Dradjat (1994) Kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang tidak 

menyenangkan yang disebabkan oleh sesuatu yang mengancam membahayakan 

dari dalam maupun luar individu. Kecemasan merupakan perwujudan psikologis 

seperti takut,khwatir, gelisah, tegang dan kurang percaya diri(Bakar dalam 

Nurhidayati, 2004).Terkait dengankecemasan dalam menyusun proposal skripsi, 

seringkali mahasiswa BK mengalami hambatan-hambatan serta kesulitan dalam 

menyusun proposal skripsinya dan ketakutan akan kegagalan. Dari anggapan 

bahwa tidak mampu dan takut akan kegagalan dalam  menyusun proposal ini 

menimbulkan rasa tidak Percaya Diri dalam diri mahasiswa dalam menyusun 

proposal skripsinya.  

Kepercayaan diri didefinisikan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap 

segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya 

merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan didalam hidupnya (Hakim, 

2002).Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan 
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diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa 

bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas 

perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain memiliki dorongan 

prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri 

sendiri(Lauster,2003).Jadi salah satu cara untukmenggali potensi yang ada 

didalam diri mahasiswa, merekaharus memiliki kepercayaan diri yang tinggi agar 

dapat mengurangitingkat kecemasan dalam diri mahasiswa yang berkaitan dalam 

menyusun proposal skripsi agar dapat menyelesaiakan proposal skripsinya sesuai 

waktu yang ditentukan yaitu satu semester . 

Ada pula penelitianyang ditulis oleh  Harto Widiyas Rachmat, (2009)tentang 

kecemasan pada mahasiswa saat menghadapi ujian skripsi ditinjau dari kepcayaan 

diri yang menunjukan tidak adanya hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi ujian skripsi. Dan 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2008) menyatakan bahwa ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara Percaya Diri dengan kecemasan dalam 

proses bimbingan skripsi mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Berdasarkan wawancarapada10 mahasiswaBimbingan dan konseling 

angkatan 2010 Universitas Kristen Satya wacana, terdapat beberapa jenis 

tanggapan ketika ditanya tentang apakah merasa panik, takut, dan cemas dalam 

menyusun proposal skripsi. Ada yang menjawab cemas, biasa saja, kuatir, ada 

yang merasa kebingungan dalam menentukan judul proposal skripsi.Saat ditanya 

apakah yakin dengan kemampuan diri dalam menyusun proposal skripsi 
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jawabanya bervariasi.Ada yang menjawab yakin seratus persen, ada yang 

menjawab ragu-ragu. Selanjutnya ditanya bagaimana suasana hatidalam 

menyusun proposal skripsi, ada yang merasagelisah, panik dalam menyiapkan 

semuanya, ada yang merasa salah tingkah, ada yang biasa-biasa saja. 

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada mahasiswa Bimbingan dan 

Konseling angkatan 2010, banyak mahasiswa yang tidak percaya diri bahwa tidak 

mampu menyelesaikan proposal skripsi. Dari tidak percaya diri mahasiswa timbul 

kecemasan dalam menyusun proposal skripsi. Oleh karena itu banyak mahasiswa 

bingung dalam menyusun proposal skripsi sehingga mahasiswa tidak segera 

menyelesaikan proposal skripsinya karena putus asa.  

Pada 23 Juli 2013 penulis melakukan penelitian pada mahasiswa  Bimbingan 

dan Konseling 2010. Penulis memilih secara acak mahasiswa Bimbingan dan 

konseling yang berjumlah 40 siswa. Dan penulis menyebarkan skala Kepercayaan 

Diri dengan Kecemasan dalam menyususn proposal skripsi. 

Tabel 1.1 

Data skala Kepercayaan Diri dalam Menyusun Proposal Skripsi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Skor Frekuensi Persentasi 

Rendah 66-73 5 12,5 

Sedang 74-83 8 20,0 

agak tinggi 84-93 11 27,5 

Tinggi 94-102 16 40,0 

Total  40 100,0 %  

Nilaimaksimal 102   

Nilai minimal 66   
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Tabel 1.2 

Data Skala Kecemasan Dalam Menyusun Proposal Skripsi 

Kategori  Skor Frekuensi Persentasi 

Rendah 88-98 5 12,5 

Sedang 99-109 12 30,0 

agak tinggi 110-120 18 45,0 

Tinggi 121-132 5 12,5 

Total  40 100,0 %  

Nilaimaksimal 132   

Nilai minimal  88   

 

Dari tabel 1.1 sebagian besar mahasiswa (40,0%) memiliki kepercayaan diri 

pada kategori tinggi dan diharapkan mahasiswa memiliki kecemasan pada tabel 

1.2 rendah, namun data pra penelitian pada kategori tabel 1.2 menunjukan : agak 

tinggi (45,0%). Bila dilakukan analisis korelasi mempunyai kemungkinan tidak 

ada hubungan yang signifikan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan dalam 

menyusun proposal skripsi, untuk memastikan ada tidaknya hubungan perlu 

dilakukan penelitian dengan populasi yang lebih luas pada mahasiswa BK 2010. 

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul:” Hubungan Antara Kepercayaan Diri 

dengan Kecemasan Dalam Menyusun Proposal skripsi pada Mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling Angkatan 2010. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berpedoman pada latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Apakah ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dengan 

kecemasan dalam menyusun proposal skripsi mahasiswa Bimbingan dan 

Konseling angkatan 2010? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 

kepercayaan diri dengan kecemasan dalam menyusun proposal skripsi mahasiswa 

bimbingan dan konseling angkatan 2010.  

1.4  Manfaat penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu, khususnya dalam 

bidang bimbingan dan konseling mengenai hubungan antara hubungan antara 

kecemasan dengan kepercayaan diri dalam menyusun proposal skripsi mahasiswa 

bimbingan dan konseling angkatan 2010.  

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa BK 

angkatan 2010 untuk mengembangkan mental psikologis dan 

meningkatkan potensi potensi mahasiswa.  

b. Diharapkan dapat menyediakan informasi ilmiah sebagai bahan 

penelitian lanjutan 

c. Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi 

mahasiswa BK agkatan 2010 untuk meningkatkan keprcayaan diri 

dalam mengurangi kecemasan dalam menyusun proposal skripsi. 
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1.5  Sistematika Penelitian  

Bab I Pendahuluan  

Meliputi Latar Belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori  

Bab ini diuraikan tentang kepercayaan diri, kecemasan menyusun 

proposal skripsi, temuan yang relevan, dan hipotesis . 

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel, 

definisi operasional, metode pengumpilan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, 

analisi data, pengujian hipotesis, dan hasil pembahasan penelitian.  

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 


