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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kesuksesan merupakan tujuan paling mendasar dalam kehidupan 

individu, dan untuk mencapai kesuksesan tersebut banyak hal yang harus 

dilakukan oleh individu, salah satunya adalah dengan menempuh pendidikan 

yang layak. Perwujudan pendidikan yang layak salah satunya ditempuh 

dengan menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi. 

       Menurut Undang-undang dasar No 22 Tahun 1961 Pasal 1, yang disebut 

dengan perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi 

menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan 

kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara yang ilmiah. Rohmah (2005) 

menambahkan bahwa di perguruan tinggi mahasiswa dituntut untuk lebih 

mandiri dalam segala hal dan mampu mengambil keputusan sendiri. Berbeda 

sekali di pendidikan dasar sampai menengah, para siswa masih dibimbing dan 

diarahkan secara penuh. Perubahan dari pendidikan menengah menuju 

pendidikan tinggi banyak menimbulkan masalah penyesuaian dan berakibat 

negatif pada prestasi belajar dan performansinya secara keseluruhan. 

       Selain perubahan-perubahan yang terjadi, pada perguruan tinggi, 

mahasiswa juga dihadapkan kepada tugas-tugas akademik seperti tugas mata 

kuliah yang harus diselesaikan tepat waktu, praktikum, ujian tengah semester, 
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ujian akhir semester, kuliah kerja nyata (KKN), sampai kepada tugas akhir 

atau skripsi. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Gajdzik (2005) bahwa 

mahasiswa manapun, baik tingkat sarjana maupun pasca sarjana, mahasiswa 

domestik maupun asing, pasti menghadapi sejumlah persoalan dalam transisi 

memasuki perguruan tinggi. Permasalahan yang lazim ditemui meliputi 

tekanan akademik, permasalahan finansial, rasa kesepian, konflik antar 

pribadi, kesulitan menghadapi perubahan dan permasalahan mengembangkan 

otonomi pribadi. 

       Skripsi merupakan salah satu tugas akademik perkuliahan yang wajib 

disusun oleh mahasiswa dan merupakan gerbang terakhir yang harus dilalui 

sebelum seorang mahasiswa mendapatkan gelar sebagai sarjana. Menurut 

Mutaqin (2015) skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disajikan mahasiswa 

dalam bentuk laporan penelitian yang merupakan tugas akhir mahasiswa 

dalam menyelesaikan studi S1. Skripsi sendiri merupakan bukti kemampuan 

akademik seorang mahasiswa dalam mengeskpresikan kajian ilmiahnya, 

menyelesaikan dan menjawab masalah secara ilmiah, serta dalam menyusun 

laporan secara sistematik.  

       Permasalahan yang seringkali dihadapi pada mahasiswa yang sedang 

menempuh skripsi adalah banyaknya mahasiswa yang tidak mempunyai 

kemampuan dalam tulis menulis, adanya kemampuan akademis yang kurang 

memadai, serta kurang adanya ketertarikan mahasiswa pada penelitian 

(Slamet, 2003). Riewanto (2003) menambahkan bahwa kegagalan dalam 

penyusunan skripsi juga disebabkan oleh adanya kesulitan mahasiswa dalam 
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mencari judul skripsi, kesulitan mencari literatur dan bahan bacaan, dana yang 

terbatas, serta adanya kecemasan dalam menghadapi dosen pembimbing. 

       Mahasiswa yang sedang menempuh skripsi dihadapkan pada resiko yang 

berasal dari sebagai tuntutan dan harapan lingkungan. Pandangan masyarakat 

terhadap status mahasiswa masih dianggap sebagai orang yang mempunyai 

kemampuan kognitif yang lebih baik. Mahasiswa diharapkan mampu berperan 

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. 

Sebagai batu ujian dari harapan tersebut, mahasiswa harus mampu 

menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi (Astuti & Hartati, 2013). 

       Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa tentu 

menimbulkan suatu dampak psikologis tersendiri bagi mahasiswa yang sedang 

menempuh skripsi, bahkan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi 

swasta di Indonesia, tega membunuh dosennya dikarenakan berdebat tentang 

masalah skripsi (regional.kompas.com). Oleh karena itu, bukan tidak mungkin 

mahasiswa yang sedang menempuh skripsi rentang atau cenderung mengalami 

sebuah sindrom yang mengarah kepada kejenuhan belajar atau dalam ilmu 

psikologi kejadian tersebut dinamakan dengan istilah Burnout, atau dalam 

bidang pendidikan khususnya dinamakan dengan istilah Academic Burnout. 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Ismiati (2015) yang 

menyebutkan bahwa mahasiswa yang sedang menempuh skripsi mengalami 

sejumlah permasalahan seperti merasa terbebani, bingung, khawatir, takut, 

tidak percaya diri, kecemasan, merasa tidak berdaya dan tidak berpotensi atau 

pesimis, adanya perasaan bersalah, terasa khawatir, gugup, perasaaan sangat 
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menegangkan, panik, gelisah, merasa tidak karuan, timbul perasaan takut dan 

resah, tertekan, malu dan terkadang sedih, terasa penat, capek, galau, jenuh, 

bosan dan merasa pikiran jadi buntu.  

       Istilah burnout pertama kali ditemukan oleh Herbert Freudenberger yang 

menyebutkan bahwa burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental dan 

emosional yang muncul sebagai konsekuensi dan ketidaksesuaian antara 

kondisi individu dengan pekerjaannya atau lingkungan dan desain 

pekerjaannya (Gunarsa, 2004). Pendapat lain dikemukakan oleh Pines & 

Aronson ( dalam Santrock, 2003) yang mengatakan bahwa burnout adalah 

istilah yang sering digunakan untuk beban yang terlalu berat, perasaan tidak 

berdaya, tidak memiliki harapan, yang disebabkan oleh stress akibat pekerjaan 

yang sangat berat. Burnout membuat penderitanya merasa sangat kelelahan 

secara fisik dan emosional. Di sejumlah perguruan tinggi, burnout akibat 

kuliah adalah alasan yang paling umum yang membuat para mahasiswa 

berhenti sebelum mereka memperoleh gelar, dan jumlahnya mencapai 25 

persen di beberapa perguruan tinggi. 

       Burnout dalam bidang pendidikan atau yang dialami siswa ataupun 

mahasiswa disebut dengan istilah academic burnout. Zhang, Gan, & Cham 

(2007) mengatakan bahwa academic burnout di kalangan mahasiswa mengacu 

kepada perasaan lelah karena tuntutan studi, memiliki perasaan sinis dan sikap 

terpisah atau menjauhi sekolah, dan perasaan tidak kompeten sebagai seorang 

mahasiswa. Khusumawati (2014) menambahkan bahwa siswa yang 

mengalami academic burnout mengalami gejala-gejala seperti siswa merasa 
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kelelahan pada seluruh bagian indera dan kurang bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, timbul rasa bosan, kurang termotivasi, 

kurang perhatian, tidak ada minat, serta tidak mendatangkan hasil. 

       Maslach, Schaufeli, & Leiter (2001) menyebutkan bahwa burnout 

memiliki tiga dimensi yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan 

mengurangnya keinginan untuk berprestasi. Yang (2004) menambahkan, 

kelelahan emosional disebabkan oleh tuntutan emosional dan psikologis yang 

berlebih dan biasanya berdampingan dengan perasaan frustasi dan ketegangan. 

Depersonalisasi mengacu kepada ketidakpekaan atau sikap sinis terhadap 

pekerjaan yang sedang dihadapi. Berkurangnya keinginan untuk berprestasi 

terjadi ketika seseorang menampilkan kecenderungan untuk mengevaluasi diri 

sendiri negatif, sebuah penurunan perasaan kompetensi kerja, dan peningkatan 

perasaan Inefficacy. Berdasarkan tiga dimensi burnout, Maslach mengatakan 

bahwa burnout mahasiswa sebagai merujuk kepada perasaan kelelahan karena 

belajar, keengganan untuk studi atau sinisme, dan insufisiensi sebagai 

mahasiswa (Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker,  2002).  

       Terdapat beberapa bukti yang mendukung keberadaan burnout yang 

terjadi pada mahasiswa, dan hal ini telah diperiksa dan dibandingkan dengan 

burnout yang terjadi pada perawat, konselor, dan pendidik. Didapatkan  hasil 

bahwa mahasiswa berada di tingkat tengah dalam skala burnout. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki beberapa tingkat burnout selama 

proses pembelajaran (Yang, 2004).  

Pengaruh Karakter Kerja…, Qonitat Mudjahid, Fakultas Psikologi, UMP, 2017



 

 

6 

       Maslach, Schaufeli, & Leiter (2001) mengatakan bahwa secara umum 

burnout dipengaruhi oleh dua faktor besar, yakni faktor situasional dan faktor 

individual. Faktor situasional terdiri atas faktor-faktor di luar seseorang, 

sedangkan faktor individual terdiri atas faktor-faktor yang berasal dari dalam 

diri seseorang. Karakteristik kepribadian menjadi salah satu variabel besar 

yang termasuk faktor individual. Faktor individual terdiri dari faktor 

demografik (jenis kelamin, latar belakang etnis, usia, status perkawinan dan 

latar belakang pendidikan) dan karakteristik kepribadian (konsep diri rendah, 

kebutuhan dan motivasi diri terlalu besar dan kemampuan yang rendah dalam 

mengendalikan emosi). Masih dari sumber yang sama menyebutkan bahwa 

dalam karakteristik kepribadian terdapat coping style yang mempengaruhi 

kemungkinan seseorang mengalami burnout. Sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Ugwu, Onyishi, & Tyoyima (2013) bahwa semakin tinggi 

efikasi diri seseorang, semakin rendah orang tersebut memiliki kemungkinan 

untuk mengalami academic burnout. 

       Menurut Bandura (dalam Adicondro, 2011) efikasi diri adalah keyakinan 

seorang individu mengenai kemampuannya dalam mengorganisasi dan 

menyelesaikan suatu tugas yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. 

Efikasi diri yakni keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan 

mendapatkan hasil positif. Bandura juga mengatakan bahwa seorang murid 

yang efikasi diri-nya rendah mungkin tidak mau berusaha belajar untuk 

mengerjakan ujian karena tidak percaya bahwa belajar akan bisa 

membantunya mengerjakan soal. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
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efikasi diri yang dimiliki individu, semakin tinggi pula individu tersebut untuk 

bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapinya. 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan 

antara efikasi diri dengan academic bunout, sedangkan aspek-aspek dari 

efikasi sendiri terdiri dari magnitude, strength, dan generality dan mencakup 

beberapa indikator, dan salah satunya adalah kecenderungan untuk bekerja 

keras atau mengerjakkan tugas-tugas secara tuntas dan secara bersungguh-

sungguh. Rahmi (2014) juga menyebutkan bahwa karakter kerja keras pada 

individu dapat muncul karena individu memiliki kualitas yang positif terhadap 

dirinya dan keyakinan dari dalam dirinya bahwa dirinya mampu 

menyelesaikannya, atau sering disebut dengan istilah efikasi diri. Individu yag 

memiliki efikasi diri yang tinggi tidak akan mudah menyerah dan putus asa 

jika mengalami kesulitan melainkan akan lebih aktif melibatkan dirinya 

dengan pekerjaan. 

       Watak atau karakter berasal dari kata Yunani (Charassein) yang berarti 

barang atau alat untuk menggores, yang di kemudian hari dipahami sebagai 

stempel/cap, sifat-sifat yang melekat pada seseorang. Watak terkandung 

makna adanya sifat-sifat baik yang melekat pada diri seseorang sehingga 

tercermin dalam pola pikir dan pola tingkah lakunya. Watak seseorang dapat 

dibentuk, dapat dikembangkan dengan pendidikan nilai (Adisusilo, 2014). 

       Kesuma (2012) menyebutkan bahwa kerja keras adalah istilah yang 

melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam 

menyelesaikan pekerjaan/yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Bagi peserta 
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didik yang mempunyai karakter kerja keras, dalam mengerjakkan tugas-tugas 

di sekolahnya akan lebih mudah dalam menyelesaikan daripada peserta didik 

yang belum mempunyai atau menerapkan karakter kerja keras.  

Saptono (2011) berpendapat bahwa dalam hidup ini, tidak ada yang bisa 

menggantikan kerja keras. Tidak ada kebesaran dan prestasi yang dapat 

dicapai tanpa kerja keras. Ada ungkapan mengatakan bahwa “keberhasilan itu 

1% keberuntungan dan 99% kerja keras”, dan merupakan sebuah penekanan 

bahwa kerja keras adalah sebuah kebajikan, bukan hanya sekedar deskripsi 

pengalaman. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sudharta 

(2014) karakter kerja keras dapat memberikan motivasi siswa dalam 

peningkatan prestasi. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Patmawati dkk (2013) yang menyebutkan bahwa siswa menjadi termotivasi 

untuk belajar dengan baik setelah gurunya selalu berusaha untuk 

mengingatkan kepada siswa untuk dapat bekerja keras dalam proses 

pembelajaran. 

       Academic burnout menjadi penting untuk diteliti pada mahasiswa yang 

sedang menempuh skripsi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dikarenakan 

berdasarkan indeks prestasi dan waktu kelulusan mahasiswa dari seluruh 

perguruan tinggi di Indonesia tidak ada satupun perguruan tinggi swasta yang 

masuk sepuluh besar. Di sisi lain, kemampuan mahasiswa yang berkuliah di 

Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta mengalami perbedaan. 

Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri biasanya memiliki kemampuan yang 

lebih dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Swasta, karena untuk masuk ke 
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Perguruan Tinggi Negeri harus melalui seleksi dan persaingan yang sangat 

ketat, sehingga mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri adalah 

orang yang benar-benar memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sebaliknya 

mahasiswa yang masuk ke PTS kemungkinan besar yaitu mahasiswa yang 

tidak diterima di PTN. Indikator yang dapat dijadikan sebagai prediktor adalah 

permintaan untuk mengisi lapangan kerja mayoritas adalah mahasiswa yang 

lulus dari PTN. Selain itu fenomena yang ada menunjukkan bahwa kualitas 

perguruan tinggi negeri memang lebih unggul dibandingkan perguruan tinggi 

swasta (Parmawati, 2007). 

       Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta di Banyumas, dipilih karena 

dibandingkan dengan daerah terdekat lainnya, Menurut Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Banyumas memiliki cukup banyak Perguruan Tinggi Swasta, 

yakni berjumlah 20 PTS, yang terdiri dari 2 Universitas, 7 Sekolah Tinggi, 9 

Akademi, dan 2 Politeknik. Selain itu, angka pengangguran yang berasal dari 

lulusan sekolah tinggi pada tahun 2015, masih cukup banyak yakni sejumlah 

15.978, yang terdiri dari 9.208 lulusan Diploma I/II/II, dan 6.770 lulusan S1. 

       Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan kepada empat 

mahasiswa yang sedang menempuh skripsi yang berasal dari Fakultas Teknik 

Informatika, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Farmasi, dan 

Fakultas Psikologi, dengan menggunakan metode wawancara, diperoleh 

informasi bahwa dalam penyelesaian skripsi mereka, terdapat kecenderungan 

academic burnout, yakni dibuktikan dengan subjek mengalami kelelahan fisik 

dan emosional yang ditandai seperti terganggunya pola tidur karena terlalu 
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memikirkan urusan skripsi serta mengalami gejala frustasi karena 

menganggap skripsi itu menjadi suatu beban yang berat yang sedang dihadapi. 

Pada aspek depersonalisasi atau timbulnya perasaan sinisme, diperoleh 

informasi bahwa subjek mengalami perasaan bosan dalam penyusunan skripsi, 

serta cenderung mengabaikan penyelesaian skripsi yang menyebabkan skripsi 

yang sedang disusun tidak selesai, padahal sudah mencapai tahap akhir dari 

penyelesaian skripsi. Mahasiswa menganggap bahwa hal yang sedang 

dirasakan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya dosen pembimbing 

yang susah untuk ditemui, tema penelitian yang kurang diminati, dan 

banyaknya revisi yang harus diselesaikan oleh mahasiwa tersebut. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang sedang menempuh skripsi 

mengalami permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan 

terganggunya proses penyusunan skripsi, serta menganggu kondisi psikologis 

dari mahasiswa sendiri. 

       Sehingga berdasarkan uraian tersebut, perlu sekiranya dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Karater Kerja Keras terhadap Academic 

Burnout pada Mahasiswa yang Sedang Menempuh Skripsi di Perguruan 

Tinggi Swasta di Banyumas”. 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini yaitu “Apakah ada pengaruh  karakter kerja keras dengan 

Academic Burnout Mahasiswa yang sedang menempuh skripsi pada Perguruan 

Tinggi Swasta di Kabupaten Banyumas”? 
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C. Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter kerja keras 

dengan Academic Burnout Mahasiswa yang sedang menempuh skripsi pada 

Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan wacana baru bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang berbagai 

permasalahan yang sedang dihadapinya, khususnya pada mahasiswa 

yang sedang menempuh skripsi 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak perguruan tinggi, agar memberikan pembinaan atau penanaman 

sikap kerja keras pada mahasiswa, terutama pada mahasiswa yang 

mengalami Academic Burnout pada saat perkuliahan atau pada saat 

menempuh skripsi. 
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