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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga formal yang memiliki tugas 

untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan diri secara optimal. Proses 

pembelajaran di perguruan tinggi, pada umumnya mahasiswa tidak hanya 

mendapatkan teori saja, tetapi sering kali mahasiswa mendapat tugas – tugas yang 

dapat menunjang ilmu akademiknya. Sebagai syarat mahasiswa untuk mengakhiri 

masa studinya atau untuk lulus memperoleh gelar akademis pada umumnya 

mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya tulis ilmiah atau skripsi sebagai salah 

satu syarat (Wisudaningtyas, 2012). Tetapi pada kenyataannya, masih banyak 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam melewati syarat ini. Menurut Syah 

(1997) menyatakan bahwa hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni 

kondisi jasmani dan rohani mahasiswa. Faktor eksternal, yakni kondisi yang berasal 

dari luar mahasiswa. Faktor pendekatan belajar, beragam metode ataupun strategi 

yang diupayakan mahasiswa dalam memproses materi. Faktor-faktor tersebut 

diatas pada  akhirnya menimbulkan kecemasan pada diri mahasiswa, sehingga 

menghambatnya dalam proses mengerjakan skripsi (Firmansyah, 2014; Hartoni, 

2016). Kecemasan yang dialami mahasiswa tingkat akhir akan mempengaruhi 

motivasi berprestasi dalam penyelesaian skripsi mahasiswa tersebut 

(Wisudaningtyas, 2012; Hariyanto & Subekti, 2019; Widodo, dkk, 2017). 
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Motivasi berprestasi yang dimiliki oleh individu dapat menjadi elemen 

pendorong dalam melewati dan menghadapi hambatan-hambatan hidup sehingga ia 

dapat meraih kesuksesan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Santrock (2003), 

bahwa motivasi berprestasi merupakan keinginan seorang individu untuk dapat 

menuntaskan sesuatu hal untuk mencapai suatu usaha dengan tujuan agar meraih 

kesuksesan. Motivasi berprestasi melambangkan konsep personal individu yang 

menjadi beberapa faktor penggerak keinginan individu untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan dan memperoleh kesuksesan. Dalam proses meraih 

kesuksesan tersebut tiap individu akan menemui kendala-kendala yang berbeda tiap 

individu, dengan adanya motivasi berprestasi yang tinggi didalam individu tersebut 

diharapkan, seseorang dapat melewati kendala tersebut dan meraih kesuksesan 

yang diinginkan, dan mengaktualisasi dirinya sendiri dengan memperoleh berbagai 

macam bentuk prestasi, semisal dalam bidang akademik yang dilakukan oleh 

individu tersebut. 

Menurut hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 42 

mahasiswa tingkat akhir yaitu mahasiwa yang berada pada semester tujuh sampai 

dengan empat belas di prodi Psikologi Univesitas Sebelas Maret pada tanggal 11 

Februari 2021. Pada survey pra penelitian didapati 18 Mahasiswa (42%) merasa 

pasrah dalam mengerjakan skripsi, selanjutnya terdapat 23 mahasiswa (54%) tidak 

berusaha untuk menjadi lulusan terbaik. Namun, terdapat anomali dimana 34 

mahasiswa (81%) berusaha sesegera mungkin untuk menyelesaikan skripsi dan 21 

mahasiswa (50%) menyatakan masih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi. 

Anomali  ini dijelaskan lebih lanjut pada pertanyaan terbuka yang diajukan peneliti 
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mengenai hambatan dalam menyelesaikan skripsi, banyak diantara mahasiswa 

mengungkapkan keinginan mahasiswa menyelesaikan skripsi terhambat 

dikarenakan adanya himpitan ekonomi, tidak adanya teman untuk berdiskusi, 

konflik dengan keluarga,serta prokrastinasi yang tinggi. Sedangkan hanya sebanyak 

7 mahasiswa (17%) yang memiliki keinginan menyelesaikan skripsi untuk lingkup 

prestasi, sebagai contoh untuk menemukan teori baru, karena tertarik dengan 

penelitian dan ingin menjadi lulusan terbaik. 

 Menurut Gunarsa (2008), motivasi berprestasi adalah sesuatu yang dibawa 

dari lahir dan menjadi salah satu karakteristik kepribadian seseorang. Akan tetapi, 

disuatu sisi motivasi berprestasi merupakan sesuatu yang terbentuk dan 

dikembangkan dari proses interaksi antara individu dan lingkungan sekitar selama 

individu hidup. Sedangkan lingkungan hidup yang seorang anak alami berada pada 

lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat di lingkungan pergaulannya. Hambatan 

atau tantangan dalam memperoleh motivasi berprestasi yang dialami mahasiswa 

dapat diatasi dengan salah satunya adalah pemberian bentuk dukungan kepada 

mahasiswa tersebut. Gottlieb (1983) mengutarakan bahwa dukungan tersebut dapat 

diperoleh dari individu – individu terdekat dengan subjek.  

Salah satu bentuk dukungan tersebut dapat berasal dari orang tua yang dapat 

memberikan rasa aman dalam melakukan suatu partisipasi aktif, dan 

mengeksplorasi kehidupan mahasiswa sendiri, hal ini akan membentuk 

kepercayaan diri pada remaja dalam menghadapi tantangan situasi yang baru di 

masa mendatang (Omar dkk, 2017; Bempechat & Shernoff, 2012; Sani dkk, 2020). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2005) yang mendapati bahwa terdapat 
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hubungan positif antara motivasi dan dukungan orang tua terhadap prestasi belajar 

pada mata pelajaran akutansi pada siswa kelas II MA AL-Asror Patemon 

Gunungpati Semarang tahun pelajaran 2004/2005. 

Dalam mengurangi mengurangi stress yang dialami oleh mahasiswa selain 

dengan dukungan keluarga, juga dapat diatasi oleh pribadi mahasiswa itu sendiri. 

Stres dapat diatasi dengan koping stres yang dimiliki pribadi mahasiswa itu sendiri. 

Lazarus (dalam Putrianti, 2007) berpendapat, koping stress merupakan bentuk 

keahlian individu dalam mengubah perilakunya secara konstan, agar hambatan 

secara eksternal atau internal yang dinilai dapat menganggu dan dapat melampaui 

kemampuan yang dimiliki individu dapat berkurang atau melemah. Berbeda 

individu berbeda pula koping stress yang ditampilkan, hal ini bergantung pada tiap 

masalah yang mereka alami, akan tetapi apabila seorang individu telah menemukan 

koping stress yang cocok, akan ada kemungkinan individu tersebut 

menggunakannya kembali apabila berhadapan dengan permasalahan yang serupa 

di masa yang akan datang (Effendi,1999). Koping stress ini terdiri dari dua macam 

bentuk, yaitu koping berfokus masalah (problem focused coping) yaitu dengan 

mempelajari bentuk ketrampilan yang baru, dan koping berfokus emosi (emotion 

focused coping) yang berfungsi mengatur respon emosional individu terhadap suatu 

bentuk stress (Smet, 1994). 

Menurut Istono (2000) bahwa koping berfokus emosi adalah bentuk strategi 

untuk mengurangi emosi seseorang yang yang berasal dari sumber stress. Melalui 

strategi ini, individu akan merubah sumber stress dengan tidak secara langsung. 

Koping berfokus emosi dapat membuat individu melihat sisi lain sebuah kejadian 
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dan dapat mengambil pembelajaran dari kejadian tersebut, mengharap orang lain 

untuk dapat mengerti dan berbelas kasih, atau mengabaikan sementara segala hal 

yang menjadi sumber stres yang individu alami (Lazarus & Folkman, 2004). 

Emotion focused coping atau koping berfokus emosi merupakan salah satu metode 

yang digunakan oleh individu dalam menghadapi segala hambatan yang individu 

temui. Dalam hal ini individu belajar untuk mengambil nilai – nilai  dari upaya yang 

telah dilakukan indivudu sebelumnya dan menjadikannya sebagai pertimbangan 

untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. (Bakhtiar & Asriani, 2015; Chang, 

2012; Minchekar, 2017; Akinyi Dkk, 2017). 

Dari uraian latar belakang diatas pada peneliti ingin meneliti mahasiswa 

tingkat akhir di program studi psikologi UNS dan mengetahui sejauh mana 

dukungan keluarga dan koping berfokus emosi dalam mempengaruhi motivasi 

berprestasi pada mahasiswa tingkat akhir sehingga judul yang peneliti ambil dalam 

latar belakang ini adalah Hubungan Dukungan Keluarga dan Koping Berfokus 

Emosi terhadap Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa Tingkat Akhir Program 

Studi Psikologi UNS. Penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan beberapa 

pemikiran terutama dalam bidang psikologi pendidikan dam perkembangan, dan 

secara praktis juga bermanfaat bagi pemgembangan dalam bidang klinis. 

 

B.  Perumusan masalah 

1. Apakah terdapat hubungan antara dukungan keluarga dan koping berfokus 

emosi dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa tingkat akhir program 

studi psikologi UNS? 
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2. Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi 

berprestasi pada mahasiswa tingkat akhir program studi psikologi UNS? 

3. Apakah ada hubungan antara koping berfokus emosis dengan motivasi 

berprestasi pada mahasiswa tingkat akhir program studi psikologi UNS? 

C. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dan koping berfokus 

emosi dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa tingkat akhir 

program studi psikologi UNS 

2. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi 

berprestasi pada mahasiswa tingkat akhir program studi psikologi UNS 

3. Mengetahui hubungan antara koping berfokus emosi dengan motivasi 

berprestasi pada mahasiswa tingkat akhir program studi psikologi UNS 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis:  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai dukungan keluarga, koping berfokus emosi,  dan motivasi 

berprestasi dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi 

klinis, psikologi sosial dan psikologi pendidikan ataupun studi psikologi 

pada umumnya. 

2. Manfaat praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan: 

a. Bagi remaja, dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

hubungan antara dukungan keluarga dan koping berfokus emosi 
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terhadap motivasi berprestasi, sehingga mahasiswa tingkat akhir 

program studi psikologi UNS dapat mempergunakan informasi ini 

sebagai pertimbangan terhadap tindakan yang akan diambil 

selanjutnya. 

b. Bagi orang tua, dapat memberikan informasi tentang dukungan 

keluarga dan koping berfokus emosi terhadap motivasi berprestasi 

untuk membantu meningkatkan motivasi berprestasi pada 

mahasiswa. 

c. Bagi lingkungan masyarakat, dapat mewujudkan suatu kondisi yang 

memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan dukungan dari 

lingkungan sosial masyarakat tempat individu itu tinggal. 
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