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ABSTRAK 

Hubungan antara Hope dan Social Skill dengan Problem Focused 

Coping Pada Mahasiswa Yang Sedang Menyelesaikan Skripsi 

 

Oleh : 

Tiara Rindahayu 

 

Pada saat semester akhir, mahasiswa tentunya memiliki tugas 

akhir yang harus diselesaikan atau yang sering disebut dengan skripsi. 

Selama mengerjakan skripsi tentunya mahasiswa memiliki beberapa 

kesulitan, sehingga kesulitan tersebut akan membuat mahasiswa 

stress. Oleh karena itu mahasiswa membutuhkan strategi coping 

seperti problem focused coping untuk menyelesaikan kesulitan 

ataupun permasalahan yang sedang dialami selama mengerjakan 

skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

hope dan social skill dengan problem focused coping pada mahasiswa 

yang sedang menyelesaikan skripsi, menganalisis hubungan antara 

hope dengan problem focused coping pada mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi, dan menganalisis hubungan antara social skill 

dengan problem focused coping pada mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif non 

eksperimen yang didesain menggunakan metode korelasional. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa fakultas ushuluddin dan 

studi agama angkatan 2017/2018 yang sedang menyelesaikan skripsi 

dengan total 997 mahasiswa. Teknik sampling menggunakan 

proportional random sampling yang mana pengambilan sampel 

menggunakan tabel kretcie sehingga dihasilkan 278 mahasiswa. Skala 

yang digunakan terdapat tiga yaitu skala problem focused coping 

dengan 21 aitem ( a=0,816), skala hope dengan 26 aitem ( a=0,920), 

dan skala social skill dengan 28 aitem ( a=0,891). Perhitungan 

anallisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 26.0 

for windows.  

Hasil yang didapat dari perhitungan analisis regresi berganda 

yaitu :  
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1. Nilai R = 0,355 dan F = 19,791 dengan p < 0,01 yang 

berarti ada hubungan antara antara hope dan social skill 

dengan problem focused coping pada mahasiswa yang 

sedang menyelesaikan skripsi. Sumbangan efektif yang 

diberikan variabel hope dan social skill terhadap variabel 

problem focused coping sebesar 12,5%. 

2. Nilai koefisien korelasi rx1y = 0,264 dan p < 0,01 yang 

berarti ada hubungan antara hope dengan problem focused 

coping pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. 

Sumbangan efektif dari variabel hope terhadap problem 

focused coping sebesar 5,4%. 

3. Nilai koefisien korelasi rx2y = 0,294 dan p < 0,01 yang 

berarti ada hubungan antara social skill dengan problem 

focused coping pada mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi. Sumbangan efektif dari variabel 

social skill terhadap problem focused coping sebesar 7,1%. 

 

Kata Kunci: Koping Yang Berfokus Pada Masalah, Harapan, 

Keterampilan Sosial. 
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ABSTRACT 

The Relationship Between Hope And Social Skills With Problem 

Focused Coping On Students Who Are Completing Thesis 

 

By : 

Tiara Rindahayu 

 

At the end of the semester, students certainly have a final task 

that must be completed or what is often referred to as a thesis. While 

working on the thesis, of course, students have some difficulties, so 

that these difficulties will make students stressed. Therefore, students 

need coping strategies such as problem focused coping to solve the 

difficulties or problems that are being experienced while working on 

the thesis. This study aims to analyze the relationship between hope 

and social skills with problem focused coping on students who are 

completing their thesis, analyze the relationship between hope and 

problem focused coping on students who are completing their thesis, 

and analyze the relationship between social skills and problem 

focused coping in students who are is finishing the thesis. 

This study uses a non-experimental quantitative research 

method designed using the correlational method. The population in 

this study were students of the faculty of ushuluddin and religious 

studies class of 2017/2018 who were completing a thesis with a total 

of 997 students. The sampling technique used proportional random 

sampling in which the sample was taken using the Kretcie table so that 

278 students were produced. There are three scales used, namely the 

problem focused coping scale with 21 items (a = 0.816), the hope 

scale with 26 items (a = 0.920), and the social skills scale with 28 

items (a = 0.891). Calculation of data analysis in this study using 

SPSS 26.0 for windows.  

The results obtained from the calculation of multiple 

regression analysis are: 

1. R value = 0.355 and F = 19.791 with p < 0.01 which means 

that there is a relationship between hope and social skills with 

problem focused coping in students who are completing thesis. The 
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effective contribution given by the hope and social skill variables to 

the problem focused coping variable is 12.5%. 

2. The value of the correlation coefficient rx1y = 0.264 and p 

<0.01 which means that there is a relationship between hope and 

problem focused coping on students who are completing their thesis. 

The effective contribution of the hope variable to problem focused 

coping is 5.4%. 

3. The value of the correlation coefficient rx2y = 0.294 and p 

<0.01 which means that there is a relationship between social skills 

and problem focused coping in students who are completing thesis. 

The effective contribution of the social skill variable to problem 

focused coping is 7.1%. 

 

Keywords: Problem Focused Coping,Hope, Social Skill. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa merupakan suatu nama yang disandang oleh 

seseorang yang sedang menempuh suatu pendidikan pada program 

studi tertentu disuatu perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai 

penerus bangsa dan agent of change diharapkan dapat memiliki 

kehidupan yang baik di masa kini maupun di masa mendatang, 

sehingga seseorang mahasiswa memiliki peranan penting 

untukmemperdalam dan mengembangkan diri dalam bidang 

keilmuan yang ditekuninya. Seorang mahasiswa juga dituntut 

untuk segera mungkin menyelesaikan masa studinya karena pada 

umumnya di akhir masa perkuliahan seorang mahasiswa akan 

diberikan tugas akhir atau sering disebut dengan skripsi.  

Penulisan skripsi merupakan syarat seorang mahasiswa 

untuk mendapatkan gelar kesarjanaan khususnya untuk gelar S-

1.Skripsi merupakan laporan riset atau sering disebut sebagai 

laporan penelitian.Karya ilmiah ini ditulis sebagai hasil kegiatan 

akademik yang dapat berbentuk penelitian experimental, teoritis, 

analisis komputasi, peneliti pustaka dan sebagainya. Hal ini 

dimaksudkan sebagai latihan bagi para mahasiswa untuk 

menuangkan hasil kegiatan penelitian dalam suatu karya tulis 

secara sistematis dan metodologis (Prayoto, 1991). Pada saat 

menyelesaikan skripsi seorang mahasiswa akan menghadapi 

masalah besar yaitu kesulitan dalam mengerjakan skripsi sehingga 

akan memicu timbulnya stress.  

Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari American 

College Health Association atau yang disingkat dengan ACHA 

(2013)menunjukkan bahwa dalam suatu perkuliahan seorang 

mahasiswa menghadapi salah satu masalah besar yaitu stres. 

Kemudian ACHA (2014)menyatakan bahwa dalam 12 bulan 

terakhir terdapat 91,4% mahasiswa yang mengalami stres selama 

perkuliahan. Dari data tersebut ada beberapa faktor yang 

menyebabkan mahasiswa mengalami stres dari dampak akademis, 
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diantaranya seperti nilai yang rendah dalam ujian, pengerjaan 

skripsi, disertasi, penelitian dan pratikum. KemudianACHA 

(2015), tercatat dalam 12 bulan terakhir bahwa sebanyak 90,8% 

mahasiswa mengalami stres dalam mengerjakan skripsi.  

Penelitian ACHA (2017), tercatat bahwa terdapat 94, 9 % 

mahasiswa yang mengalami stress dan 5,1% mahasiswa tanpa 

stres. Pada penelitian ACHA (2018)terhadap 40 institusi di 

amerika, terdapat mahasiswa yang mengalami stress akademik 

sebanyak 97,6% dan mahasiswa yang mengalami depresi selama 

12 bulan terakhir sebanyak 17,3%. Tercatat juga bahwa dalam 12 

bulan terakhir, salah satu hal yang sangat sulit untuk ditangani 

yaitu dampak dari akademisi yang berjumlah 40,9 %.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang 

dilakukan Giyarto (2018), stres pada mahasiswa adalah sulitnya 

mahasiswa mengerjakan skripsi dan kurang mampunya 

mahasiswa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan 

skripsi.Gejala stres negatif yang dialami mahasiswa dalam 

mengerjakan skripsi terdiri dari gejala fisik seperti sakit kepala, 

makan tidak teratur, hilangnya konsentrasi dan lain-lain. 

Kemudian hasil penelitian Nabila (2021) menyatakan 

bahwa stress yang sering dialami mahasiswa adalah stress 

akademik, hal ini disebabkan oleh salah satunya yaitu penyusunan 

skripsi. Selama proses penyusunan skripsi hambatan sering kali 

ditemui oleh mahasiswa dengan faktor penyebab internal dan 

eksternal, faktor internal biasanya disebabkan oleh kurangnya 

motivasi dan minat dalam diri, sedangkan untuk faktor 

eksternalnya disebabkan oleh sulitnya materi atau judul skripsi 

yang dikerjakan. Nooreza (2011)menyebutkan bahwa faktor-

faktor yang menyebabkan stres dalam pengerjaan skripsi adalah 

pengambilan data yang sulit, pencarian literatur yang terlalu 

banyak, pengolahan data yang memakan banyak waktu, sulit 

mendapatkan subyek dan lain-lain. 

Hal ini diperkuat berdasarkan data yang diperoleh dari Biro 

Pelayanan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan yang dilakukan 

oleh Ainur& Farida (2006)bahwa sebagian besar klien yang 
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datang adalah mahasiswa. Masalah yang banyak dialami 

mahasiswa adalah salah memilih jurusan, gangguan hubungan 

interpersonal, pratikum dan tugas-tugas yang banyak, nilai yang 

kurang memuaskan, managemen waktu dan kesulitan keuangan, 

konflik dengan pacar atau keluarga, tugas akhir atau skripsi serta 

tuntutan orang tua yang tinggi dan desakan untuk menyelesaikan 

studi.  

Berdasarkan wawancara dengan 10 orang mahasiswa UIN 

Raden intan Lampung yaitu BN, BA, CAA, AF, TM, RF, TS, EN, 

LS, UH, dalam mengerjakan skripsi terdapat 2 mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam menemukan judul skripsi, 1 orang 

mahasiswa malas merevisi skripsi, 3 orang mahasiswa kesulitan 

menuangkan ide kedalam tulisan atau kata-kata, 2 orang 

mahasiswa kesulitan dalam mencari bahan atau jurnal, 1 orang 

mahasiswa kesulitan untuk menemui dosen pembimbing, 1 orang 

mahasiswa memiliki waktu yang sedikit untuk mengerjakan 

skripsi. 

Kesulitan-kesulitan ini memicu timbulnya stres pada 

mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.Keadaan-keadaan 

yang timbul di atas dapat berpengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung dalam pengerjaan skripsi. Hal tersebut dikarenakan 

saat stres tubuh individu akan mengaktifkan respon melawan dan 

menghindar yang akibatnya individu akan mengeluarkan banyak 

energi yang dapat menyebabkan keletihan baik secara mental 

maupun fisik. Menurut Somerville (2003)keadaan ini akan 

ditandai dengan adanya penurunan produktivitas, sulit 

berkonsentrasi, rentang perhatian yang berkurang, kemampuan 

individu untuk mengingat informasi menjadi sangat terbatas dan 

pengambilan keputusan yang terpengaruh. 

Pada saat mahasiswa merasa tertekan karena mengerjakan 

skripsi maka mahasiswa tersebut akan mengalami suatu reaksi 

yang sering disebut dengan stres, maka seorang individu tentunya 

akan melakukan beberapa cara untuk mengatasi berbagai tekanan 
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yang dialaminya. Perilaku-perilaku inilah yang disebut dengan 

strategi coping.  

Menurut Coon (2010), strategi coping adalah suatu bentuk 

penerapan untuk mengurangi stress dan meningkatkan skill coping 

melalui proses kognitif dan tingkah laku. Sedangkan menurut 

Sarfino & Smith (2011) mendefinisikan strategi coping sebagai 

proses dari seorang individu mengatasi adanya ketidak 

seimbangan dalam situasi-situasi yang penuh tekanan, ancaman, 

dan dapat menimbulkan stress. 

Lazaraus & Folkman (2006) menyatakan terdapat dua jenis 

mekanisme coping yang dilakukan individu yaitu problem focused 

coping dan emotion focused coping. Problem focused coping 

merupakan suatu tindakan yang diarahkan kepada pemecahan 

masalah, dimana individu cenderung menggunakan saat dirinya 

menilai masalah yang dihadapinya masih dapat dikontrol dan 

dapat diselesaikan atau ketika individu merasa bahwa sesuatu 

yang kontruktif dapat dilakukan terhadap situasi tersebut yaitu 

ketika individu yakin bahwa sumber daya yang dimilikinya dapat 

mengubah situasi. Sedangkan emotion focused coping merupakan 

usaha-usaha yang bertujuan untuk memodifikasi fungsi emosi 

tanpa melakukan usaha mengubah stressor secara langsung.  

Maryam (2017) menyatakan bahwa emotion focused coping 

cenderung dilakukan saat individu merasa tidak dapat mengubah 

situasi yang menekan dan hanya dapat menerima situasi tersebut 

karena sumberdaya yang dimiliki tidak mampu mengatasi situasi 

tersebut. Sumitro (2012) dimilikinya strategi problem focused 

copingakan membuat mahasiswa mengembangkan berbagai cara 

kognitif untuk memahami sumber penyebab hambatan dalam 

menyesuaikan diri dengan situasi dan berusaha untuk menghadapi 

hambatan tersebut beserta konsekuensinya secara langsung. 

Maknanya, ketika menghadapi kesulitan dan hambatan dalam 

mengerjakan skripsinya, seharusnya mahasiswa mampu 

mengembangkan strategi coping yang tepat yaitu problem focused 

coping.  
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Hal ini sejalan dengan pendapat Amartiwi (2008) yang 

mengemukakan bahwa problem focused coping merupakan 

perilaku coping yang tepat dan efektif karena individu memilih 

untuk mengatasi secara langsung masalah-masalah yang muncul 

dan tidak menghindari masalah tersebut. Bagaimanapun, berbagai 

permasalahan yang dihadapi saat pengerjaan skripsi, tidaklah 

mungkin dihindari, bahkan harus tetap dihadapi agar segera dapat 

menyelesaikan skripsi dan maju sidang atau ujian skripsi, 

sehingga mahasiswa perlu memahami sumber penyebab hambatan 

tersebut lebih pada dirinya sendiri yang mampu mereka 

kendalikan atau hal-hal diluar dirinya yang tidak mampu mereka 

kendalikan. 

Menurut Maryam (2017), mahasiswa yang menempuh 

program skripsi dapat melakukan usaha-usaha tertentu yang 

bertujuan untuk mengubah keadaan, diikuti pendekatan analitis 

dalam menyelesaikan masalah, mengubah keadaan yang dapat 

menggambarkan tingkat resiko yang harus diambil, serta mencari 

dukungan dari pihak luar, baik berupa infomasi, bantuan nyata 

ataupun dukungan emosionalnya. MenurutIsmiati (2015), 

Problem focused coping merupakan cara individu untuk bisa 

menyesuaikan diri dalam menghadapi stres akademik saat 

menyusun skripsi. Jika melihat penyebab stres akademik saat 

menyusun skripsi akan lebih baik apabila menggunakan problem 

focused coping karena masalah yang timbul saat menyusun skripsi 

merupakan masalah yang dihadapi dan harus diselesaikan.  

Ismiati (2015)mengatakan bahwa individu yang 

menggunakan problem focused coping percaya bahwa tuntutan 

dari situasi stres akademik saat menyusun skripsi dapat diubah 

dengan mempelajari hal-hal untuk menyelesaikan skripsi dan 

tidak menghindari masalah. Dengan adanya hal tersebut, 

mahasiswa yang menggunakan problem focused coping 

menghadapi stres akademik dalam menyusun skripsi akan lebih 

mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Lazaraus 

& Folkman (2006)faktor yang mempengaruhi Problem Focused 

Coping ada enam yaitu kesehatan fisik, keyakinan atau pandangan 
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positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, 

dukungan sosial dan yang terakhir ada materi. 

Keyakinan atau pandangan positif merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi seseorang untuk memiliki keyakinan 

tertentu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hope dan 

usaha-usaha dalam melakukan strategi coping dalam kondisi 

apapun. Maka dengan ini, ketika mahasiswa memiliki kesulitan 

dalam mengerjakan skripsi, tentunya mahasiswa tersebut memiliki 

keyakinan dan pandangan positif yang dalam hal ini diwujudkan 

dalam bentuk hope. Seperti besarnya hope dalam menyelesaikan 

skripsi, seperti berdoa untuk kelancaran, menyemangati diri 

sendiri, menuliskan apa yang akan dicapai serta cita-cita yang 

harus mereka wujudkan. Berbagai ungkapan atau keinginan itulah 

yang disebut dengan hope yang dimiliki oleh setiap mahasiswa 

dalam keadaan apapun dan keinginan apapun.  

Hope itu sendiri melibatkan pemikiran transcendental yang 

mencerminkan kemampuan seseorang untuk membayangkan 

sesuatu di masa depan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk 

mengetahui beberapa rencana dalam rangka tidak terjebak dalam 

kenyataan menyakitkan masa kini.Hope adalah penantian akan 

pencapaian tujuan dimasa depan yang dimediasi oleh pentingnya 

tujuan tersebut bagi individu dan mendorong individu melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan. Gottschalk menggambarkan hope 

adalah mencapai tujuan dengan kekuatan positif yang mendorong 

individu untuk berkerja melalui keadaan yang sulit(Lopez, n.d.). 

Seperti yang dijelaskan oleh Fransisca (2008)bahwa dalam 

problem focused coping, hope akan membantu individu dalam 

memikirkan strategi, sikap, perasaan, dan pendekatan yang terbaik 

untuk digunakan dalam menghadapi situasi dan juga hope 

merupakan anteseden proses strategi coping.  

Mahasiswa dengan hope yang tinggi dalam penyelesaian 

tugas akhir dapat mengkonseptualisasikan tujuan-tujuan mereka 

dengan jelas. Maka dengan itu mahasiswa mampu menentukan 

tujuannya berdasarkan performa mereka sebelumnya dan mereka 

akan memperluas tujuan yang akan dicapai. Snyder (2000) 

mendefiniskan hope sebagai keadaan termotivasi secara positif 
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didasarkan pada hubungan interaktif antara agency (energi yang 

mengarah pada tujuan) dan pathway (rencana untuk mencapai 

tujuan). Sebagai salah satu bagian dari psikologi positif, hope 

membantu individu dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan dan membantu individu untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Selain dari faktor internal yang dapat mempengaruhi 

problem focused coping, faktor eksternal yang mempengaruhi 

individu dalam menentukan problem focused coping adalah Social 

skill (keterampilan sosial). Social skill juga mempengaruhi 

bagaimana cara mahasiswa tersebut menyelesaikan permasalahan 

hidupnya. Social skill adalah kemampuan seseorang untuk 

menangani emosinya saat berhubungan dengan orang lain, 

kemampuan untuk membaca situasi, memiliki interaksi yang baik 

dengan orang lain, dan menggunakan keterampilan-keterampilan 

tersebut untuk hal-hal positif, termasuk untuk bekerja sama 

didalam sebuah tim (Wibowo, 2007).  

Seseorang yang memiliki social skill yang baik, akan 

cenderung lebih siap dan matang dalam menghadapi segala bentuk 

peristiwa yang muncul dikehidupannya, sehingga orang tersebut 

akan menggunakan cara-cara yang positif untuk menyelesaikan 

permasalahnnya. Begitu pula dengan mahasiswa yang memiliki 

social skill yang baik, mereka cenderung memiliki hubungan yang 

baik terhadap orang lain, misalnya terhadap keluarga, teman, 

maupun terhadap dosen.Hal ini dapat memudahkan mahasiswa 

ketika mereka mengalami suatu permasalahan dalam hidupnya, 

banyak orang yang bersedia untuk membantu dirinya, sehingga 

permasalahan dapat segera terselesaikan.Maka dari itu, mahasiswa 

tetap dengan menggunakan strategi pemecahan masalah yang 

positif dan rasional. 

Maka dengan kenyataannya, tidak semua mahasiswa 

memiliki social skill yang baik.Banyak mahasiswa yang merasa 

cemas menghadapi situasi-situasi baru, sulit mengendalikan diri, 

agresif, hanya memiliki sedikit teman, dan memiliki kemampuan 
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komunikasi yang buruk. Hal ini tentunya akan menyulitkan 

mahasiswa apabila dirinya mengalami permasalahan, misalnya 

dalam mengerjakan skripsi. Mahasiswa cenderung kesulitan untuk 

mencari bantuan, sehingga mahasiswa harus menyelesaikan 

permasalahannya secara mandiri.Tidak sedikit pula mahasiswa 

yang tidak mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut karena 

kurangnya social skill yang dimiliki, sehingga beberapa 

mahasiswa memilih untuk berhenti dan tidak melanjutkan skripsi 

mereka. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti 

tertarik meneliti tentang hubungan antara hope dan social skill 

dengan problem focused coping pada mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi. Dimana variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu hope dan sosial skill, sedangkan variabel terikatnya yaitu 

problem focused coping. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah 

terdapat hubungan antara hope dan social skill dengan problem 

focused coping pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan 

skripsi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Di dalam penelitian ini tentunya juga memiliki target atau 

tujuan agar adanya suatu hasil yang diinginkan, tujuannya bisa 

berupa untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang 

relevan, yaitu: 

a. Menganalisis hubungan antara hope dan social skill dengan 

problem focused coping pada mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi. 

b. Menganalisis hubungan antara hope dengan problem focused 

coping pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. 



9 
 

 
 

c. Menganalisis hubungan antara social skill dengan problem 

focused coping pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan 

skripsi.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Pada hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan 

mampu untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam hal memperbanyak wawasan mengenai teori-teori 

terhadap kajian ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi 

yang berkaitan dengan hubungan antara hope dan social skill 

dengan problem focused coping pada mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Dengan adanya penelitian ini, Mahasiswa mengetahui 

akan kekurangan dan masalah yang dihadapi hingga 

akhirnya mampu mengatasi dan dapat menyelesaikan 

studi tepat pada waktunya.  

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Dengan adanya penelitian ini, Fakultas dapat melahirkan 

sarjana-sarjana yang mampu mengatasi masalah baik 

dalam lingkungan pribadi maupun masyarakat. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan 

acuan penelitian selanjutnya, terutama yang akan 

melakukan penelitian berkaitan dengan Hope, social skill 

serta problem focused coping.  
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E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan 

serta acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, juga 

dapat memberikan kejelasan akan perbedaan ataupun keunikan 

antar penelitian. Pada penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu 

yang dapat menjadi acuan diantaranya: 

1. Hasil Penelitian Levina (2017) 

      Penelitian yang dilakukan oleh Odilia Levina yang 

berjudul “Hubungan antara dukungan sosial dan keterampilan 

sosial dengan problem focused coping menghadapi skripsi”. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara 

dukungan sosial dan keterampilan sosial dengan problem 

focused coping menghadapi skripsi. Kemudian hasil 

selanjutnya yang peneliti dapatkan adalah dukungan sosial 

berkorelasi dengan penggunaan strategi problem focused 

coping, dengan arah korelasi positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin banyak dukungan sosial yang 

didapat oleh mahasiswa, maka semakin baik pula problem 

focused coping dalam menghadapi skripsi. Kemudian hasil 

penelitian keterampilan sosial dan problem focused coping 

memiliki korelasi yang kuat, sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi keterampilan sosial yang dimiliki oleh para 

mahasiswa, maka semakin baik pula mahasiswa dalam 

menggunakan strategi problem focused coping menghadapi 

skripsi.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Levina 

dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas 

dimana variabel bebas yang digunakan oleh penelitian 

sebelumnya yaitu dukungan sosial dan keterampilan sosial 

sedangkan peneliti menggunakan variabel bebas hope dan 

social skill.  

2. Hasil Penelitian Sukasni (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Sri Indah Sukasni yang 

berjudul “Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan 

Problem Focused Coping Pada Remaja Yang Tinggal Di 
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panti Asuhan Budi Mulya Muhammadiyah Sukarame Bandar 

lampung”. Berdasarkan hasil analis dan pembahasan yang 

sudah diuraikan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu 

ada hubungan antara dukungan sosial dengan problem 

focused coping pada remaja yang tinggal di panti asuhan 

dengan nilai koefisien korelasi r = 0,391 dan p= 0,013 

(p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara dukungan sosial dengan problem 

focused coping pada remaja yang tinggal di panti asuhan. 

Sumbangan atau peran dukungan sosial dengan problem 

focused coping sebesar 39,1%.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Septi dengan 

penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas dimana 

variabel bebas yang digunakan oleh penelitian sebelumnya 

yaitu dukungan sosial sedangkan peneliti menggunakan 

variabel hope dan social skill. Serta subyek dalam penelitian 

ini adalah remaja yang tinggal dipanti asuhan budi mulya 

muhammadiyah sukarame Bandar lampung dan peneliti 

mengambil subyek pada mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi di Uin Raden Intan Lampung. 

3. Hasil PenelitianKamila & Sakti (2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Meiska Yusrona Kamila & 

Hastaning Sakti yang berjudul “ Hubungan Antara Hardiness 

Dengan Problem Focused Coping Pada Ibu Yang Memiliki 

Anak Cerebral Palsy Di kota Surakarta”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dapat dilihat keterkaitan yang cukup 

baik antara hardiness dan koping yang berfokus pada 

masalah pada seorang ibu yang telah mempunyai seorang 

anak cerebral palsy dengan nilai koefisien korelasi r = 0,599 

dan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hal tersebut berarti 

bahwa semakin tinggi hardiness maka semakin tinggi 

problem focused coping, dan sebaliknya ketika semakin 

rendah hardiness maka semakin rendah problem focused 

coping. Hardiness memberikan sumbangan efektif sebesar 
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35,9 % dengan sisa 64,1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diungkapkan dalam penelitian ini.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Meiska dan 

Hastaning dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

bebas dimana variabel bebas yang digunakan oleh penelitian 

sebelumnya yaitu hardiness sedangkan peneliti menggunakan 

variabel hope dan social skill sebagai variabel bebas. Serta 

subyek dalam penelitian ini menggunakan ibu yang memiliki 

anak cerebral palsy di kota Surakarta dan peneliti mengambil 

subyek pada mahasiswa Uin Raden Intan Lampung yang 

sedang menyelesaikan skripsi. 

4. Hasil PenelitianSuwarsi & Handayani (2017). 

       Penelitian yang dilakukan oleh Sri Suwarsi & Agustin 

Handayani yang berjudul “Hubungan antara optimisme dan 

problem focused coping pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian diterima, yaitu ada korelasi positif yang 

sangat signifikan optimisme dengan problem focused coping 

pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di UNISULA 

artinya optimisme rendah maka akan rendah pula problem 

focused coping pada mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi di UNISULA, dan begitu pula sebaliknya optimisme 

yang tinggi maka semakin tinggi pula problem focused 

coping pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di 

UNISULA. 

          Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri dan 

Agustin dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

bebas dimana variabel bebas yang digunakan oleh penelitian 

sebelumnya yaitu optimisme sedangkan peneliti 

menggunakan variabel hope dan social skill. Serta subyek 

dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa Unisula 

sedangkan peneliti mengambil subyek pada mahasiswa yang 

sedang menyelesaikan skripsi di UIN Raden Intan Lampung. 

5. Hasil Penelitian Harsiwi & Kristiana (2017) 
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            Penelitian yang dilakukan oleh Eny Dwi Harsiwi & 

Ika Febrian Kristiana, yang berjudul “Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosional Dengan Problem Focused Coping 

Pada Perawat Icu Di Rumah Sakit Tipe C Wilayah Semarang 

Dan Pati”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan problem focused coping pada perawat ICU 

di Rumah sakit tipe C wilayah semarang dan pati dapat 

diterima. Semakin tinggi kecerdasan emosional maka 

semakin tinggi problem focused coping, sebaliknya semakin 

rendah kecerdasan emosional maka semakin rendah problem 

focused coping yang dimiliki perawat ICU di rumah sakit tipe 

C wilayah semarang dan pati.  

              Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Harsiwi & 

Kristiana dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

bebas dimana variabel bebas yang digunakan oleh penelitian 

sebelumnya yaitu kecerdasan emosional sedangkan peneliti 

menggunakan variabel hope dan social skill. Serta subyek 

dalam penelitian ini menggunakan perawat ICU di rumah 

sakit tipe C wilayah semarang dan pati sedangkan peneliti 

mengambil subyek pada mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi di UIN Raden Intan Lampung. 

6. Hasil Penelitian Julal (2013) 

           Penelitian yang dilakukan Julal dengan judul “Use of 

student support services among university students: 

associations with problem focused coping, experience of 

personal difficulty and psychological distress”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan tekanan psikologis berkorelasi 

positif dengan pengalaman kesulitan individu. Mahasiswa 

dengan pemecahan masalah yang menggunakan gaya koping 

tidak efektif lebih cenderung melaporkan tekanan psikologis. 

Gaya koping reaktif dan gaya koping penekan berkorelasi 

positif dengan tekanan psikologis, sedangkan reflektif koping 

berkorelasi negatif dengan kesulitan. Hanya gaya koping 
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yang menekan secara signifikan, dan secara positif, 

berkorelasi dengan pengalaman kesulitan pribadi secara 

signifikan meningkat kemungkinan siswa menggunakan satu 

atau lebih dukungan siswa saja. 

             Persamaan dalam penelitian ini hanya terletak pada 

problem focused coping saja, namun didalam penelitian 

terkait menggunakan tiga jenis gaya koping yang berfokus 

pada masalah yaitu reflektif, reaktif dan penekan. 

7. Hasil Penelitian Istiani (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Naddia Istiani, yang 

berjudul “Hubungan Antara Hope Dengan Problem Focused 

Coping Pada Mahasiswa Penyusun Skripsi Angkatan 2010 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang”.Hasil penelitian ini memiliki tingkat Hope 

sedang, hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar 

mahasiswa memiliki Hope yang tidak cukup tinggi. Hasil 

diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,586 dengan p= 

0.000 pada taraf signifikan (p<0.05). hal ini menunjukkan 

bahwa adanya hubungan yang signifikan antara Hope dengan 

Problem Focused Coping pada mahasiswa penyusun skripsi 

angkatan 2010 fakultas psikologi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya.Persamaannya yang terdapat pada penelitian ini 

ialah kesamaan variabel tergantung yaitu Problem Focused 

Coping dan juga terdapat kesamaan terhadap salah satu 

variabel bebasnya yaitu hope.Sedangkan untuk perbedaannya 

yaitu peneliti menambahkan salah satu variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu sosial skill. sehingga peneliti bisa 

menggabungkan antara variabel bebas hope dan social skill 

dengan variabel tergantung problem focused coping sebagai 

judul penelitian, serta dalam peneliti menggunakan subyek 

mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi di UIN Raden 

Intan Lampung.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Problem Focused Coping 

1. Pengertian Problem Focused Coping 

Lazaraus & Folkman (1984)mendefinisikan problem 

focused coping sebagai bagian dari strategi coping yang lebih 

berfokus langsung kepada masalah atau tekanan yang 

dihadapi, seperti memaknai suatu masalah, menghasilkan 

pemecahan atau alternatif solusi, membuat pertimbangan 

alternatif solusi dengan efektif dan kemudian bertindak 

memecahkan masalah tersebut. Menurut Santrock 

(2003)problem focused coping adalah strategi kognitif untuk 

penanganan stres atau coping yang digunakan oleh individu 

untuk menghadapi masalahnya dan berusaha untuk 

menyelesaikannya.  

Ogden (2004)menyatakan bahwa problem focused 

coping adalah cara untuk mengambil tindakan baik dengan 

mengurangi tuntutan stressor atau sumber stres atau dengan 

meningkatkan sumber-sumber yang tersedia untuk 

menanganinya. Lazarus & Folkman (2006)mendefinisikan 

problem focused coping yaitu individu bereaksi dalam 

menghadapi masalah dengan cara berusaha mencari penyebab 

masalah dan berusaha menyelesaikan dengan beberapa 

alternatif pemecahan masalah dengan mempelajari cara-cara 

atau keterampilan-keterampilan baru. Taylor & Stanton 

(2007)menjelaskan problem focused coping merupakan suatu 

tindakan yang berupa respon tingkah laku dan pikiran 

individu untuk mengatur, meminimalkan atau menguasai 

tuntutan-tuntutan dari dalam dan dari luar yang melebihi 

batas-batas kemampuannya. Menurut Hockenbury & 

Hockenbury (2010)mengatakan bahwa problem focused 

coping adalah suatu usaha individu dalam mengatasi sumber 

stres dengan tujuan mengubah atau mengurangi sumber stres 

tersebut. 
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Sarafino & Smith (2011)mengemukakan problem 

focused coping sebagai usaha mengurangi tuntutan terhadap 

keadaan stres yang menekan atau untuk memperluas sumber 

daya yang ada untuk menghadapi tekanan tersebut.Pendapat 

senada jugadikemukakan oleh Baron et al (2014)problem 

focused coping adalah cara atau penanggulangan terhadap 

stressor yang berakibat buruk pada individu yang mengalami 

stres dan bagaimana kontrol terhadap masalah yang muncul. 

Problem focused coping menurut Taylor 

(2012)merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh individu 

untuk melakukan sesuatu hal yang bersifat konstruktif ketika 

dihadapkan pada kondisi stressfull yang dianggap 

membahayakan, menantang, atau mengancam bagi individu 

tersebut. Individu yang memiliki coping yang berfokus pada 

masalah ini kemudian akan menganalisa tekanan yang mereka 

rasakan untuk kemudian melakukan apapun yang mereka bisa 

untuk mengubah atau memodifikasi reaksi mereka agar 

dampak yang ditimbulkan oleh stressor tersebut berangsur 

menghilang (Nevid et al., 2018) 

Dari beberapa definisi yang sudah dijabarkan maka bisa 

disimpulkan bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa Problem 

focused coping merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh 

individu untuk mengurangi stressor atau tekanan yang 

dihadapi dengan cara mengembangkan kemampuan serta 

keterampilan baru dan berfokus langsung kepada pemecahan 

masalah itu sendiri. 

 

2. Aspek Problem Focused Coping 

Menurut Lazarus & Folkman dalam Baqutayan 

(2015)mengidentifikasikan beberapa aspek problem focused 

copingyang didapat dari penelitian-penelitiannya. Aspek-

aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Seeking Social Support 

Seeking social support adalah suatu cara yang 

dilakukan individu dalam menghadapi masalahnya dengan 
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cara mencari dukungan sosial pada keluarga atau 

lingkungan sekitar, bisa berupa simpati dan perhatian. 

b. Confrontive Coping 

Confrontive coping adalah suatu usaha yang 

dilakukan dalam mengubah keadaan ataupun situasi yang 

dianggap menekan dengan cara yang agresif, tingkat 

kemarahan yang cukup tinggi dan pengambilan resiko. 

c. Planful Problem Solving 

Planful problem solving adalah suatu usaha untuk 

mengubah keadaan yang dianggap menekan dengan cara 

yang hati-hati, bertahap dan analitis. 

Sedangkan menurut Aldwin & Revenson (dalam 

Hockenbury & Hockenbury, 2010)aspek-aspek dalam 

problem focused coping antara lain: 

1. Negotiation 

Usaha yang memusatkan perhatian pada penyelesaian 

masalah dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan 

pada orang lain atau sumber masalah untuk ikut 

menyelesaikan permasalahan. 

2. Instrumental Action 

Usaha-usaha secara langsung yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah.Individu membuat perencanaan 

penyelesaian masalah secara logis, melakukan 

penyusunan rencana, dan melakukan sesuai dengan 

yang telah direncanakan. 

3. Cautiousness 

Individu merencanakan sesuatu dengan baik sebelum 

melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, individu 

bertindak dengan hati-hati dalam membuat keputusan 

untuk memecahkan masalah, mempertimbangkan 

beberapa alternatif pemecahan masalah yang mungkin 

dilakukan, melakukan evaluasi terhadap keputusan 
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yang sudah dilakukan dan berusaha untuk mendapatkan 

informasi dari orang lain sebagai pembanding. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa problem focused coping memiliki aspek 

seeking social support, confrontive coping, planful problem 

solving. 

 

3. Faktor-Faktor Problem Focused Coping 

Menurut Lazarus & Folkman (2006)terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi problem focused coping dari luar 

dan dari dalam antara lain: 

a. Kesehatan Fisik 

Kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama 

dalam usaha mengatasi stres individu dituntut untuk 

mengerahkan tenaga yang cukup besar. 

b. Keyakinan Atau Pandangan Positif. 

Menilai diri sendiri secara positif juga dianggap sebagai 

sumber daya psikologis yang sangat penting untuk 

mengatasi suatu masalah. Setiap individu tentu memiliki 

keyakinan tertentu yang kemudian diwujudkan dalam 

bentuk hope dan usaha-usaha dalam melakukan strategi 

coping dalam kondisi apapun. Ketika keyakinan individu 

yang telah dibangun tersebut berasal dari faktor eksternal 

individu seperti nasib ataupun takdir maka individu 

tersebut cenderung memiliki penilaian kearah 

ketidakberdayaan yang dapat menyebabkan penurunan 

kemampuan dalam melakukan problem focused coping. 

c. Keterampilan Memecahkan Masalah 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari 

informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah 

dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, 

kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut 

sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai, dan pada 
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akhirnya melaksanakan rencana dengan melakukan suatu 

tindakan yang tepat. 

d. Keterampilan Sosial 

Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk 

berkomunikasi dan bertingkah laku dengan cara-cara yang 

sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dimasyarakat. 

e. Dukungan Sosial 

Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan 

informasi dan emosional pada diri individu yang diberikan 

oleh orang tua, anggota keluarga lain, saudara, teman dan 

lingkungan masyarakat sekitarnya. 

f. Materi 

Dukungan ini meliputi sumber daya berupa uang, 

barang-barang atau layanan yang biasanya dapat dibeli. 

Sedangkan menurut Pramdi & Lasmono (2003) beberapa 

faktor yang mempengaruhi problem focused coping antara 

lain: 

a. Jenis Kelamin 

Perempuan lebih cenderung berorientasi pada tugas 

dalam menghadapi masalah sehingga perempuan 

cenderung kurang menggunakan problem focused coping 

dalam menghadapi masalah dibandingkan dengan laki-

laki. 

b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan mempengaruhi perkembangan 

kognitif seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang akan semakin tinggi pula kompleksitas 

kognitifnya. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan 

lebih realistis dalam memecahkan masalah. 

c. Perkembangan Usia 

Kemampuan dalam merespon masalah atau kesulitan 

akan berbeda sejalan dengan perkembangan usia yang 
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merubah struktur psikologis seseorang. Usia seringkali 

berkaitan dengan pengalaman dalam menghadapi tekanan 

yang diperoleh dari perjalanan hidupnya. 

d. Status Sosial Dan Ekonomi 

Seseorang dengan status sosial dan ekonomi yang 

rendah cenderung akan melakukan coping yang kurang 

aktif, kurang realistis, dan lebih fatal atau dengan kata 

lain menampilkan respon menyangkal dibandingkan 

dengan seseorang dengan status sosial dan ekonomi yang 

tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas dikemukakan bahwa dapat 

diketahui faktor yang mempengaruhi problem focused coping 

antara lain kesehatan energi, keterampilan sosial, kemampuan 

pemecahan masalah, keyakinan yang positif, sumber material 

dan dukungan sosial. 

 

4. Problem Focused Coping Dalam Perspektif Islam 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang 

diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna tentu nya 

tidak dapat terlepas dari suatu masalah, ujian, maupun 

cobaan dalam kehidupannya. Allah SWT akan terus menerus 

menguji hambanya untuk mengisyaratkan bahwa hakikat 

kehidupan didunia ini antara lain ditandai oleh adanya 

cobaan yang beranekaragam macamnya. Seperti firman 

Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 286 yang berbunyi: 

                     

                     

                     

                     

Artinya: 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya.Dia mendapat (pahala) dari 

(kebajikan) yang dikerjakan dan dia mendapat (siksa) dari 

(kejahatan) yang diperbuatnya”. 

Sebagai manusia yang beriman, ketika kita sedang 

merasa terpuruk dan memiliki banyak beban hidup maka 

kita harus tetap senantiasa berserah diri kepada Allah SWT 

dan diiringi dengan usaha untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Allah SWT juga menegaskan hal tersebut dalam 

Q.S Al-Insyirah: 5-6 yang berbunyi bahwasannya setelah 

ada kesulitan maka akan diiringi setelahnya dengan 

kemudahan yang dijanjikan Allah SWT. 

Menurut Mahmud Yunus dalam tafsir Qur’an Karim 

menjelaskan, orang yang beriman kepada Allah SWT jika ia 

ditimpa kesusahan, maka dirinya akan mengingat bahwa 

dibelakangnya terdapat hikmat yang berlipat ganda. 

Berdasarkan konsep-konsep ajaran islam di atas, jelas bahwa 

Al-Qur’an memberikan pengajaran tentang pentingnya 

Problem Focused Coping agar tidak menyerah dan putus asa 

ketika dihadapkan kepada suatu masalah atau kondisi 

individu yang mengalami stresfull. 

 

B. Hope 

1. Pengertian Hope 

Hope merupakan perpaduan antara kemampuan yang 

dimiliki individu untuk menciptakan strategi dalam mencapai 

tujuan dengan keseluruhan motivasi yang dimiliki untuk 

menjalankan strategi yang dipilih dalam mencapai suatu 

tujuan(Snyder, 2000). Hope juga dapat berarti sebagai bentuk 

situasi persilangan yang berhubungan secara positif dengan 

harga diri, kemampuan menyelesaikan masalah, 

mengendalikan pemikiran, optimisme, kecendrungan positif 

dan harapan positif (Snyder, Lopez, et al., 2002).  
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Menurut Seligman (2004)Hope yaitu bagaimana individu 

memandang masa depannya. Individu berfikir mengenai masa 

depan, mengharapkan hasil yang terbaik di masa yang akan 

datang, dan merasa percaya diri terhadap hasil dan tujuan. 

Seseorang yang memiliki hope maka akan mendorong 

individu untuk berusaha mencapai tujuannya. Olson 

(2005)mengatakan hope merupakan cara individu 

mempercayai orang lain yang berkembang dengan memiliki 

kreatifitas, kepekaan, dan semangat hidup.  

Othman et al (2018)menyatakan bahwa hope adalah 

bentuk persepsi seseorang untuk memperoleh tujuan, serta 

motivasi untuk mencapai tujuan. Hope juga dapat 

didefinisikan sebagai keyakinan atau harapan bahwa sesuatu 

yang baik, dimana itu adalah tentang sesuatu yang diinginkan 

akan terjadi. Hope adalah salah satu faktor khusus dalam diri 

individu yang berfungsi sebagai pendorong motivasi dalam 

dunia pekerjaan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hope 

adalah suatu kemampuan kognitif yang terdapat dalam diri 

individu untuk mampu membawa dirinya dalam mewujudkan 

tujuan yang hendak ia capai. Dalam konsep hope adanya 

hubungan timbal balik antara kemampuan terhadap tujuan 

hope juga mengacu kepada tujuan dimana berfungsi untuk 

memperjelas proses tindakan apa saja yang harus dilakukan 

dalam mewujudkan target yang diinginkan. 

 

2. Aspek Hope 

Hope yang ditanamkan dalam suatu kehidupan individu 

memiliki beberapa aspek. Menurut Snyderet al.(2002)aspek-

aspek hope antara lain: 

a. Goals 

Goals atau tujuan adalah sasaran dari harapan sebagai 

hasil dari tindakan mental yang akhirnya dihasilkan 

komponen kognitif.Tujuan memiliki banyak macam dilihat 

dari tingkat kemungkinan untuk mencapainya.Tujuan 
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terdiri dari beberapa bagian yaitu objek, pengalaman dan 

hasil akhir dari tahapan perilaku mental setiap individu. 

Maka dengan adanya tujuan dalam diri individu, hope yang 

dirasa tidak mungkin terjadi akan terjadi jika dilakukan 

dengan rencana serta usaha yang keras. 

b. Agency  

Agency merupakan kemampuan yang dimiliki individu 

dalam memulai suatu tindakan untuk melanjutkan langkah-

langkah dalam mencapai suatu tujuan. Seorang individu 

akan sangat membutuhkan kemampuan agency dalam 

mengambil suatu keputusan karena sebagai jalan alternatif 

untuk mencari jalan keluar pada permasalahan yang 

dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. 

c. Pathway  

Pathway merupakan suatu proses yang dapat 

merealisasikan rencana atau jalur yang telah dibuat untuk 

tercapainya tujuan dengan penuh hope. Seseorang akan 

tampak mudah untuk merencanakan secara efektif ketika 

tujuan yang akan dicapai dapat didefinisikan untuk 

dikerjakan dengan baik. 

Sedangkan menurut Schrank et al.(2008)aspek-aspek hope 

antara lain: 

a. Trust And Confidence 

Yaitu cerminan pengalaman dimasa lalu, karakteristik 

individu, spiritual dan kepercayaan, serta motivasi 

untuk mampu mencapai tujuan. 

b. Lack Of Perspective 

Adalah cerminan kurang adanya harapan dan aspek 

penyusunannya, serta menggambarkan individu tidak 

ingin terpengaruhi oleh situasi, kurang kemiliki 

kekuatan dalam diri, serta kurangnya orientasi individu 

terhadap masa depan maupun lingkungan. 

c. Social Relations And Personal Value 
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Adalah cerminan perasaan dihargai dan dicintai oleh 

orang lain. Selain itu, social relations and personal 

value merupakan sebuah dorongan yang positif bagi 

keteguhan individu untuk terus berjuang lalu 

memperoleh apa yang diinginkan atau diharapkan. 

d. Positive Future Orientation 

Adalah cerminan kemampuan dalam 

menginternalisasikan dan mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang akan muncul dimasa yang akan 

datang. Menariknya, aspek ini juga terkait dengan 

penetapan tujuan-tujuan dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa aspek-aspek hope terdiri dari goals atau tujuan 

adalah sasaran dari harapan sebagai hasil dari tindakan 

mental yang akhirnya dihasilkan komponen kognitif 

lalu ada pathway yaitu suatu proses yang dapat 

merealisasikan rencana atau jalur yang telah dibuat 

untuk tercapainya tujuan dengan hope. Seseorang 

akantampak mudah untuk merencanakan secara efektif 

ketika tujuan yang akan dicapai dapat didefinisikan 

untuk dikerjakan dengan baik. 

 

C. Social Skill 

1. Pengertian Social Skill 

Menurut Spence (2003) social skill merupakan suatu 

kemampuan dalam berperilaku untuk mencapai kompetensi 

sosial.Dalam sebuah social skill tentunya memiliki suatu respon 

verbal maupun non verbal.Respon verbal berupa suara dan 

tingkat kejelasan bicara, sedangkan untuk non verbal biasanya 

dilakukan dengan isyarat menggunakan tubuh atau kontak 

mata.Menurut Merrel (2008) social skill merupakan perilaku 

yang spesifik, memiliki inisiatif, serta mengarahkan pada hasil 

sosial yang diharapkan sebagai bentuk perilaku dari seseorang. 

Sedangkan menurut Matson (2009) mengemukakan social 

skill baik secara langsung maupun tidak langsung akan 
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membantu seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

standar harapan masyarakat dalam norma-norma yang berlaku 

dilingkungan sekitarnya. Keterampilan sosial merupakan hal 

yang penting dalam bersosialisasi antara individu, cara dalam 

melakukan interaksi, baik dalam hal melakukan komunikasi 

maupun bertingkah laku dengan orang lain.  

Keterampilan ini sangat dibutuhkan dikehidupan yang akan 

datang bagi individu yang terus berkembang untuk mengatasi 

berbagai konflik yang terjadi dimasyarakat serta belajar dari 

kenyataan dan situasi seperti kehidupan sebenarnya. 

Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menjalani 

hubungan sosial menjadi sebuah keharusan bagi seseorang 

(Rufaidah, 2018). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa social 

skillmerupakan kemampuan yang dipelajari dan dimiliki oleh 

individu untuk kemudian dapat memunculkan perilaku yang 

spesifik dalam situasi tertentu dengan tujuan dapat melakukan 

serta mencapai hubungan dengan orang lain secara efektif 

sehingga individu tersebut memiliki kompetensi secara rasional. 

 

2. Aspek Social Skill 

Aspek-aspek social skill menurut Caldarella & Merrel 

(dalam Matson, 2009) sebagai berikut: 

a. Hubungan Dengan Teman Sebaya (Peer Relationship) 

Aspek ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam 

melakukan sosialisasi antar teman sebaya serta memiliki 

karakteristik menjadikan orang lain sebagai role model atau 

panutan, seperti memuji atau menasehati orang lain, 

membagi pengalaman dan menawarkan bantuan kepada 

orang lain. 

b. Managemen Diri (Self Management) 

Kemampuan individu untuk kemudian mengatur 

dirinya sendiri, mampu untuk melakukan kontrol emosi 
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dengan baik, mampu berkompromi dengan orang lain, serta 

memiliki kemampuan dalam menerima sebuah kritik atau 

saran. 

c. Kemampuan Akademis  

Perilaku atau keterampilan yang dapat mendukung 

prestasi belajar nya disekolah.Aspek ini dihubungkan 

dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan 

pekerjaan atau tugas secara mandiri dan mudah memiliki 

relasi dengan lingkungan sosial, dengan kemampuan 

tersebut mencerminkan individu yang produktif dan mandiri 

pada bidangnya. 

d. Kemampuan Dalam Menjalin Relasi Yang Akrab 

Aspek ini meliputi kemampuan individu dalam 

menjalin hubungan akrab dengan orang lain yang dilakukan 

secara wajar serta dapat mengikuti aturan dan harapan yang 

ada, penggunaan manajemen waktu, serta berbagi atau 

sharing tentang berbagai hal. 

e. Perilaku Asertif 

Perilaku yang lebih banyak didominasi oleh 

kemampuan yang dapat membuat individu menampilkan 

perilaku yang tepat dalam situasi yang diharapkan. 

Selain itu, menurut Bormer & Smith (2004) aspek-

aspek social skill sebagai berikut: 

a. Keterampilan berhubungan dengan teman sebaya (Peer 

relational skills) 

Keterampilan yang berhubungan teman sebaya 

dapat dilihat dari mengingat nama-nama teman, 

memperhatikan serta mendengarkan orang yang sedang 

berbicara, menggunakan kontak mata dengan orang lain 

ketika berbicara, mampu menampung atau menerima ide-

ide maupun gagasan dari orang lain, berpatisipasi dalam 

diskusi, dan memiliki jiwa humor yang baik. 

b. Keterampilan pengaturan diri (Self management skills) 
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Keterampilan yang berhubungan dengan 

pengaturan diri ditandai dengan pemilihan kalimat yang 

baik ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa, 

dapat mengontrol nada suara dalam berbicara dengan 

seseorang, dan mampu mengungkapkan perasaan pada 

diri sendiri. 

c. Keterampilan akademik (Academic skills) 

Keterampilan ini ditandai dari ketika individu 

dapat mencermati pemahaman orang lain ketika 

berdiskusi kelas serta dapat mengajukan pertanyaan yang 

sesuai dengan topik, selain itu terlihat ketika individu 

meminta arahan atau bantuan kepada orang lain, dan aktif 

didalam kelas dan organisasi.  

d. Keterampilan kepatuhan (Compliance skilss) 

Keterampilan ini ditandai dari kedisiplinan 

individu dalam mengatur waktu, tetap bersama dalam 

kelompoknya, dan mampu menghargai orang lain. 

e. Keterampilan penegasan (Assertion skills) 

Keterampilan ini dapat terlihat ketika individu 

mengalami suatu konflik dan dapat menyelesaikan atau 

mengklarifikasi suatu masalah yang terjadi. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa aspek-aspek social skill terdiri dari 

hubungan dengan teman sebaya, managemen diri, 

kemampuan akademis, kemampuan dalam menjalin 

relasi, dan perilaku asertif. 

 

D. Dinamika Antar Variabel Penelitian 

Problem focused coping merupakan strategi yang berfokus pada 

pemecahan masalah dan pencarian informasi yang relevan untuk 

mengatasi stres. Hope adalah bentuk afektif coping yang dimana 

dapat membantu individu untuk mengatasi situasi menekan dengan 

menantikan hasil yang positif, sehingga individu tersebut 
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termotivasi untuk bereaksi menghadapi situasi yang tidak menentu. 

Strategi yang dilakukan untuk memiliki hope antara lain dengan 

tetap beraktivitas, berpatisipasi dalam kegiatan keagamaan, berfikir 

tentang hal-hal lain, berbicara dengan orang lain, dan semua 

tindakan yang dapat mengalihkan perhatian individu dari sumber 

kecemasan. 

Hope merupakan anteseden atau pendahulu dalam proses 

coping, yang berarti hope dapat mempengaruhi bagaimana 

seseorang mempersepsikan sebuah halangan terhadap diri sendiri 

maupun tujuan yang telah ditetapkannya, dalam pandangan ini 

hope mendorong individu untuk menghadapi tantangan tersebut. 

Kedua, hope adalah salah satu strategi coping, dimana 

hopeakanmembantu individu memikirkan strategi, sikap, perasaan, 

dan pendekatan apa yang terbaik digunakan untuk menghadapi 

situasinya didalam proses problem focused coping. Ketiga, hope 

adalah hasil dari coping yang sukses. Ketika seseorang mampu 

menghadapi sebuah situasi secara adaptif dengan menggunakan 

strategi coping tertentu, maka ia akan menggunakan strategi 

tersebut sebagai hope dalam menghadapi tantangan-tantangan 

selanjutnya.  

Social skill merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pemilihan problem focused coping sebagai strategi 

pemecahan masalah. Seseorang yang memiliki social skillyang 

baik, akan cenderung lebih siap dan matang dalam menghadapi 

segala bentuk peristiwa yang muncul dikehidupannya, sehingga 

orang tersebut akan menggunakan cara-cara yang positif untuk 

menyelesaikan permasalahnnya. Begitu pula dengan mahasiswa 

yang memiliki social skillyang baik, mereka cenderung memiliki 

hubungan yang baik terhadap orang lain, misalnya terhadap 

keluarga, teman maupun terhadap dosen.Hal ini dapat 

memudahkan mahasiswa ketika mereka mengalami suatu 

permasalahan dalam hidupnya, banyak orang yang bersedia untuk 

membantu dirinya, sehingga permasalahan dapat segera 

terselesaikan, namun tetap dengan menggunakan strategi 

pemecahan masalah yang positif dan rasional. 
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Seseorang yang memiliki social skillyang baik dapat 

dengan mudah menjalin kerjasama dengan orang lain. Hal ini yang 

dapat mempermudah seseorang untuk menyelesaikan 

permasalahannya, sekaligus mendorong orang tersebut untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang positif. 

seringnya bersosialisasi dengan orang lain dapat memudahkan 

seseorang untuk mencari tahu bagaimana cara memperlakukan 

orang lain, menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, 

meminta bantuan pada orang lain, hingga memecahkan suatu 

permasalahan tertentu. Maka dengan itu semakin tinggi social 

skillyang dimiliki seseorang maka semakin baik pula problem 

focused coping dalam menghadapi skripsi yang dilakukan oleh 

mahasiswa.  

E. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya maka peneliti menyimpulkan alur hubungan Hope dan 

Social Skill dengan Problem Focused Coping adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Hubungan Hope dan Social Skill dengan Problem Focused Coping 
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F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah 

yang diajukan dalam sebuah penelitian untuk kemudian 

kebenarannya dibuktikan dengan data-data yang telah dikumpulkan 

(Sudaryono, 2018). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 

yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

1. Ada hubungan antara hope dan social skill dengan problem 

focused coping pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan 

skripsi. 

2. Ada hubungan antara hope dan problem focused coping pada 

mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. 

3. Ada hubungan social skill dengan problem focused coping pada 

mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. 
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