
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, total mahasiswa di seluruh 

Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2015 mencapai 3.785.351 pada 

universitas negeri dan 7.950.655 pada universitas swasta. Knopfemacher dalam 

Suwono (1978), mahasiswa yang akan menjadi sarjana, diharapkan menjadi calon-

calon intelektual pengganti pemimpin kita saat ini di masa mendatang. Sebagai 

calon lulusan bergelar sarjana, mahasiswa tingkat akhir dituntut untuk 

menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan hingga akhirnya dapat 

meraih gelar sarjana (Widyatama & Aslamawati, 2015). Proses yang dilewati 

selama penyelesaian tugas akhir bukan merupakan proses yang dapat diselesaikan 

dengan mudah. 

Proses penyelesaian tugas akhir bukan merupakan proses yang mudah untuk 

dijalani karena kesulitan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir dipengaruhi 

oleh faktor internal yang berasal dari siswa dan faktor eksternal yang berasal dari 

luar siswa (Syah, Wardan, Rakhmat & Muchlis, 1997). Berdasarkan faktor internal, 

dipengaruhi oleh karakter kepribadian individu yang dimaknai berbeda pada tiap 

individunya (Wells, 2014). Didukung dengan faktor eksternal melalui dukungan 

sosial yang diperoleh melalui kemampuan individu dalam menjalin relasi sosial, 

dimana hal tersebut merupakan sebuah cara bagi individu terlindung dari perasaan 

tertekan dan membuat individu merasa lebih baik melalui ketersediaan orang lain 

(Srivastava & Barmola, 2012). Hal tersebut mempengaruhi munculnya perasaan 
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tertekan yang dapat terjadi pada individu dalam mencapai tujuannya yang dapat 

mengurangi munculnya perasaan tertekan dalam individu saat menjalani proses 

dalam mencapai tujuannya, sehingga depresi yang mungkin terjadi menjadi rendah 

(Srivastava & Barmola, 2012). 

 Hal tersebut didukung oleh fenomena yang terjadi pada sebuah universitas 

di Bandung, dua mahasiswa memutuskan untuk bunuh diri dan keduanya tercatat 

sebagai mahasiswa semester 13 yang tidak lulus tepat waktu (Widiyani, 2018). 

Fenomena bunuh diri lainnya pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang 

menempuh tugas akhir terjadi pada kota Medan, karena skripsinya terus menerus 

mendapatkan penolakan berulang kali dari kampus sehingga kemudian 

menyebabkan seorang mahasiswa memutuskan untuk bunuh diri karena mengalami 

stress dan tertekan (Sadewo, 2019).        

 Menurut American College National College Health Assessment dalam 

Kurniati, Mubarok dan Reinaldi (2017), dalam proses penyelesaian tugas akhir 

berdasarkan survei nasional yang diadakan pada mahasiswa yang berada pada dua 

hingga empat lembaga melaporkan terdapat 30% mahasiswa memiliki perasaan 

sangat tertekan hingga berdampak pada kesulitan mahasiswa untuk melakukan 

tugas perkembanganya dalam waktu satu tahun terakhir pendidikan di perguruan 

tinggi. Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tugas 

akhir dapat memicu perasaan tertekan pada mahasiswa sehingga hal tersebut dapat 

memunculkan stressor yang kemudian memicu depresi pada mahasiswa akhir yang 

sedang menempuh tugas akhir, dan pada akhirnya mengakibatkan mahasiswa 

memutuskan untuk melakukan bunuh diri.   
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Berdasarkan DSM-V, sering terjadinya perasaan tertekan pada seseorang 

dapat memicu munculnya gejala depresi yang dapat di diagnosa melalui perubahan 

perilaku pada seseorang. Depresi adalah keadaan pada seseorang yang 

menunjukkan pola penyimpangan perilaku yang kompleks melalui perasaan, 

kognisi dan perilaku (DSM-V, 2013). Depresi akan ditandai dengan adanya pola 

penyimpangan perilaku ditandai dengan perubahan spesifik yang terjadi pada 

individu melalui suasana hati seperti perasaan sedih, kesepian dan apatis yang 

berkaitan dengan perasaan individu untuk menyalahkan dan menghukum diri (Beck 

& Alford, 2009). Menurut Riso dalam Beck dan Alford (2009), depresi dapat 

dipengaruhi beberapa faktor seperti developmental factors, personality, 

psychological stressor, comorbid disorder, biological dan cognitive.   

 Beban tugas akhir yang merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa 

semester akhir, merupakan sebuah beban yang besar dan termasuk ke dalam bagian 

dari psychological stressor. Psychological stressor menggambarkan tentang 

persepsi negatif atau persepsi buruk seseorang terhadap situasi individu di 

kehidupan sehari-hari yang dimaknakan berbeda oleh satu orang dengan lainnya. 

Perbedaan pemakaan ditentukan oleh karakteristik kepribadian yang dimiliki setiap 

orang (Wells, 2014). Pemaknaan oleh masing-masing individu menentukan 

bagaimana individu secara internal merespon psychological stressor yang terjadi 

dalam dirinya, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap rendahnya 

perasaan tertekan yang mungkin muncul dalam diri individu yang dapat memicu 

depresi (Wells, 2014).       

 Kepribadian adalah pikiran, perasaan, tingkah laku seseorang yang 
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menentukan kemampuan individu dalam penyesuaian diri dan sifat akan 

lingkungannya (Allport, 1980). Kepribadian seseorang diukur melalui perspektif 

teoritis yang bersifat berkelanjutan guna mengukur taksonomi kepribadian manusia 

berdasarkan lima sifat kepribadian yang disebut big five inventory (John & 

Srivastava, 1999). Sifat-sifat kepribadian pada seseorang terdiri atas extraversion, 

neuroticism, agreeableness, openness to experience, consciousness (McCrae & 

Costa, 1997). Pada penelitian sebelumnya milik Lozano dan Johnson (2001), yang 

menguji peningkatan personality traits terhadap manic dan gejala depresi 

menyatakan hasil penelitian tersebut bahwa, gejala depresi dapat ditentukan 

melalui peningkatan extraversion, neuroticism, openness to experience, 

consciousness dan penurunan agreeableness. Berdasarkan kelima dimensi big five 

inventory di atas, extraversion dan agreeableness merupakan dua dimensi yang 

sangat berpengaruh terhadap depresi di Indonesia karena berdasarkan nilai budaya, 

masyarakat Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang cenderung 

kolektivisme dan rendah pada individualisme (Jatmika, 2018).   

 Extraversion adalah kepribadian yang menggambarkan karakter seseorang 

cenderung untuk mudah bersosialisasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 

dan memulai pertemanan baru serta aktif (Connolly & Viswesvaran, 2000). 

Seseorang dengan kepribadian extraversion akan lebih cenderung untuk menjadi 

enerjik, senang berbicara dan penuh kasih. Sebaliknya, apabila seseorang dengan 

kepribadian extraversion yang rendah, maka perilaku yang cenderung akan muncul 

seperti kurang enerjik, pendiam dan pemalu (Friedman & Schustack, 2009). 
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 Berdasarkan budaya kolektivisme, agreeableness sesuai dengan karakter 

masyarakat Indonesia yang menghasilkan relasi sosial dimana agreeableness 

adalah kepribadian yang menggambarkan karakter seseorang cenderung mudah 

untuk bersikap tolong menolong, menyukai sikap kepercayaan dan ramah untuk 

menjalin suatu hubungan interpersonal dengan individu lain (Cloninger, 2009). 

Seorang dengan kepribadian agreeableness yang tinggi akan terlihat ramah dan 

hangat dalam kehidupannya berelasi dengan orang lain. Sebaliknya apabila 

agreeableness rendah, seseorang akan mudah curiga dan mudah kesal (Feist & 

Feist, 2010). 

 Berdasarkan dua dimensi di atas, kedua dimensi tersebut merupakan 

dimensi yang paling sesuai dengan budaya Indonesia Indonesia yang cenderung 

kolektivisme. Menurut Brata dalam Harum (2019), nilai budaya kolektivisme 

masyarakat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia 

dalam kebutuhan bermasyarakat dan berbangsa. Keadaan masyarakat Indonesia 

yang saling bekerja sama dan mengandalkan satu sama lain dalam sebuah 

kelompok sosial untuk mencapai tujuannya merupakan faktor utama tingginya nilai 

budaya kolektivisme pada masyarakat Indonesia (Sihombing, 2009).  

 Masyarakat Indonesia akan lebih cenderung mudah merasa depresi apabila 

tidak mendapat dukungan sosial dari kelompok sosialnya (Saputri & Indrawati, 

2011). Individu yang berada dalam budaya kolektivis akan cenderung 

mengutamakan tujuan kelompok dibanding tujuan per orangan, sehingga 

keyakinan, tingkah laku, hingga pemenuhan kebutuhan hidup akan lebih 

bergantung kepada sebuah kelompok tertentu (Hofstede & Hofstede, 2005). 
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Budaya individualis akan lebih berfokus kepada tujuan pribadinya dibandingkan 

mengutamakan tujuan sebuah kelompok (Hofstede & Hofstede, 2005). 

 Berdasarkan budaya kolektivis tersebut, masyarakat Indonesia akan 

cenderung bekerja secara berkelompok berdasarkan kesadaran kelompoknya yang 

menekankan pada kebersamaan dan harmoni dengan opini-opini yang ditentukan 

dalam kelompok serta lebih mendahulukan hubungan dengan kelompok 

dibandingkan tugas per orangan (Hofstede & Hofstede, 2005). Munculnya beban 

perkuliahan pada individu dengan budaya kolektivisme akan mempengaruhi 

caranya dalam menyelesaikan beban tugasnya. Seorang individu yang menerapkan 

nilai budaya koletivitas akan cenderung lebih merasa dapat bekerja apabila 

kelompok sosialnya melakukan hal serupa (Cozma, 2011). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Parker, Manicavasagar, Crawford dan Tully 

(2006), yang dilakukan pada 529 individu di Sydney, Australia, yang rutin 

mengunjungi dokter umum, mereka mendapatkan hasil bahwa kelima traits big five 

inventory memiliki hubungan dengan depresi pada tiap orang tetapi pada masing-

masing orang akan berbeda berdasarkan keadaannya.  

 Berdasarkan penelitian Parker, Manicavasagar, Crawford, Tully dan 

Gladstone (2006), dimensi personality traits yang berhubungan positif dengan 

depresi antara lain adalah neuroticism, consciousness dan openness to experience, 

sedangkan extraversion dan agreeableness berhubungan negatif dengan rendah 

terhadap depresi. Akan tetapi karena budaya kolektivis masyarakat Indonesia yang 

mempengaruhi interaksi sosial maka hal ini penting untuk di teliti kembali. Dimana 
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extraversion dan agreeableness adalah dua dimensi yang berhubungan dengan 

interaksi antar individu satu sama lain. 

 Pada penelitian sebelumnya, dijelaskan bahwa kegagalan individu dalam 

menyelesaikan beban dapat memicu munculnya perasaan tertekan, perasaan gagal 

dan perasaan menyalahkan diri sendiri hingga mampu berujung pada munculnya 

depresi (Mukamal, Kawachi, Miller & Rimm, 2007). Pada penelitian ini, individu 

yang adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalani pendidikan dalam 

tingkat perguruan tinggi dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai 

persyaratan kelulusan hingga akhirnya meraih gelar sarjana (Widyatama & 

Aslamawati, 2015).  

 Berdasarkan dimensi extraversion dan agreeableness yang berhubungan 

dengan interaksi sosial tersebut berdampak untuk mencegah timbulnya gejala 

depresi dengan mendapatkan hubungan sosial peneliti ingin mencari tahu pengaruh 

extraversion dan agreeableness terhadap depresi pada mahasiswa yang sedang 

menjalani tugas akhir karena masih jarang ditemukan dan sebelumnya dilakukan 

kepada pasien psikiatris yang sering berkonsultasi ke dokter umum sehingga 

penelitian ini dapat menjadi temuan baru. Pada penelitian sebelumnya dilakukan 

oleh Parker, Manicavasagar, Crawford, Tully dan Gladstone (2006) penelitian 

dilakukan di Sydney, Australia, pada penelitian ini dilakukan di Surabaya. 

Penelitian ini akan lebih berfokus kepada extraversion dan agreeableness terhadap 

depresi karena kedua dimensi ini sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, 

sehingga hasil penelitian diprediksi akan berbeda karena fokus menggunakan dua 

dimensi dari big five inventory dengan budaya kolektivis masyarakat Indonesia.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Mayor 

Apakah extraversion dan agreeableness berpengaruh terhadap depresi secara 

bersama-sama pada mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir? 

Minor 

1. Apakah extraversion berpengaruh terhadap depresi pada mahasiswa yang 

sedang menempuh tugas akhir? 

2. Apakah agreeableness berpengaruh terhadap depresi pada mahasiswa yang 

sedang menempuh tugas akhir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mayor 

Mengetahui pengaruh antara extraversion dan agreeableness terhadap depresi 

secara bersama-sama pada mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir 

Minor 

1. Mengetahui pengaruh extraversion dan depresi pada mahasiswa yang 

sedang menempuh tugas akhir 

2. Mengetahui pengaruh agreeableness dan depresi pada mahasiswa yang 

sedang menempuh tugas akhir 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis : Memberikan masukan khususnya psikologi perkembangan 

yang berkaitan dengan depresi pada mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir 

mendekati waktu kelulusan tepat waktu 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Penelitian Selanjutnya 

 Memberikan wawasan dan masukan mengenai depresi pada mahasiswa 

yang sedang menempuh tugas akhir sehingga dapat menjadi acuan untuk membantu 

mahasiswa mengantisipasi ataupun mengatasi perasaan depresi saat sedang 

menjalani tugas akhir 

1.4.2.2 Mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir 

 Memberikan wawasan dan masukan mengenai kemungkinan munculnya 

perubahan perasaan, kognisi dan perilaku yang terjadi pada mahasiswa yang sedang 

menempuh tugas akhir sehingga menjadi acuan bagi mahasiswa untuk menghindari 

munculnya depresi ketika dirasa tugas akhir memunculkan perasaan tertekan. 

1,4,2,3 Instituti Pendidikan 

 Memberikan wawasan dan masukan mengenai perasaan depresi yang 

muncul pada mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir sehingga dapat 

menjadi informasi dan acuan dalam memberikan bantuan dan antisipasi pada 

mahasiswa dalam proses tugas akhir sehingga dapat menunjang dan mendukung 

akademik mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir 

 

 


