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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap aspek dari kehidupan manusia merupakan hal yang kompleks dan 

tidak pernah luput dari masalah. Masalah dapat muncul dari berbagai sisi 

kehidupan baik dari sisi sosial, keluarga, dan pribadi yang dapat menimbulkan 

perasaan dan emosi tertentu. Ketika manusia mendapatkan sesuatu yang tidak 

disukai, tidak diinginkan dan tidak diharapkan, maka disitulah cenderung muncul 

masalah. Munculnya masalah tersebut biasanya menimbulkan perasaan kecewa, 

sedih, bahkan marah yang berujung pada stres. Menurut Lazarus & Folkman 

(1984); Lovallo (2005) stres merupakan kondisi yang disebabkan ketika 

perbedaan seseorang atau lingkungan yang berhubungan dengan individu, yaitu 

antara situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis atau sistem 

sosial individu tersebut (Sarafino, 2011 : 56-57). 

Stres dapat dialami oleh semua individu, salah satunya adalah mahasiswa. 

Sarafino (1994, dalam Damayanti)  mendefinisikan stres sebagai perasaan tidak 

mampu untuk menghadapi banyaknya tuntutan dari lingkungan sehingga 

menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan. Mahasiswa adalah individu yang 

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan tingkat pendidikan yang dilalui 

sebelumnya. Pada tingkat perguruan tinggi, individu dituntut untuk lebih dewasa 

dalam pemikiran, tindakan serta perilakunya, karena semakin tinggi pendidikan 
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maka semakin tinggi pula tekanan-tekanan yang dihadapinya. Tuntutan 

Universitas bagi mahasiswa adalah memberikan kontribusi yang baik bagi dunia 

kerja nantinya. Selain itu, mahasiswa pun dituntut  untuk lebih mampu 

memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya, 

akan tetapi mahasiswa hanya seorang pelajar yang juga berinteraksi dengan 

banyak orang dari berbagai latar belakang budaya, sehingga tidak dapat 

dipungkiri bahwa terkadang mahasiswa tidak mampu menyelesaikan persoalan 

yang dialami dirinya sendiri. 

Beban kuliah yang dirasa terlalu berat, seperti tugas-tugas yang diberikan 

oleh dosen dengan waktu pengumpulan tugas yang bersamaan dan hasil yang 

kurang memuaskan bisa menjadi konflik dan akan dialami terus oleh mahasiswa 

selama masa perkuliahan. Bahkan menjelang lulus dari Universitas pun 

mahasiswa masih mengalami konflik dalam pembuatan skripsi, seperti materi 

yang sulit di dapatkan dan dosen yang sulit dihubungi. Sehingga dari semester 

awal sampai semester akhir mahasiswa dihadapkan pada situasi yang bisa 

membuatnya stres. Hal ini tentu dialami oleh sebagian besar mahasiswa dengan 

berbagai macam dan tingkat permasalahan yang dihadapi. Berbagai masalah yang 

terjadi pada mahasiswa membuat dirinya sangat tertekan sehingga seringkali 

terdengar keluhan-keluhan.  

Menurut Lazarus dan Folkman (1984), stres adalah keadaan internal yang 

diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan dan sosial yang 

dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali atau melenbihi kemampuan 
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individu untuk mengatasinya (Fadillah, 2013 : 257). Stress dapat juga terjadi 

karena adanya tekanan hidup dan konflik kebutuhan atau konflik tujuan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tentunya dibutuhkan suatu cara yang  

efektif untuk mengatasi kondisi stress. Dengan kata lain, seseorang yang 

mengalami stress membutuhkan mekanisme penyelesaian masalah atau coping 

yang tepat.  

Menurut Sarafino dan Smith (2011 : 111) Coping adalah proses dimana 

individu melakukan usaha untuk mengatur  situasi yang dipersepsikan adanya 

kesenjangan antara usaha dan kemampuan yang dinilai sebagai penyebab 

munculnya situasi stres. Coping mengacu pada usaha kognitif dan perilaku untuk 

menguasai, mengurangi atau mengelola tuntutan internal dan/atau eksternal yang 

diciptakan oleh situasi yang penuh stres (Lazarus & Folkman, 1984 : 141) 

Salah satu hal yang berperan penting dalam mengelola stres adalah agama, 

karena agama dapat memberikan individu pengarahan/bimbingan, dukungan, dan 

harapan, seperti halnya pada dukungan emosi (Pargament, dalam Utami, 2012 : 

49). Loewenthal, 2007 (dalam anggraini, 2014 : 138) mengatakan bahwa 

seseorang yang berada dibawah tekanan stress yang muncul akibat kecemasan 

dapat menggunakan strategi coping religius untuk mengurangi efek stress dalam 

dirinya. Menurut Pargament (dalam Pargament, Feuille & Burdzy, 2011 : 52) 

religious coping adalah upaya memahami dan mengatasi sumber-sumber stress 

dalam hidup dengan melakukan berbagai cara untuk mempererat hubungan 

individu dengan Tuhan.  



4 

 

 

 

Pargament (1997) menyatakan bahwa coping religius seringkali muncul 

jika dalam situasi kritis atau genting yang dialami atau pernah dialami seseorang 

seperti kecelakaan, kematian, penyakit kritis dan gagal meraih apa yang 

diinginkan sehingga dapat menimbulkan dampak stres (Angganantyo, 2014 : 52). 

Hal ini di dukung oleh penelitian Ellison dengan metode interview yang 

menemukan do’a digunakan untuk coping, terkait masalah dan krisis kehidupan 

yang terlalu berat untuk ditangani sendiri (Pargament, 1997, dalam Angganantyo, 

2014 : 51). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Religious coping dari 

Pargament yang telah disaring dan diadaptasi untuk individu dengan pemahaman 

religi islam oleh Aflakseir dan Coleman (2011 : 53). Terdapat tiga macam dan dua 

pola yang relevan dengan konsep Islam, yaitu : 

a. Religious practice (perilaku dan tindakan spiritual dilakukan, seperti 

shalat, do’a, dzikir, membaca Al-Qur’an),  

b. Negative Feeling Toward God (individu memiliki prasangka negatif 

terhadap tuhan akan masalah yang dialami),  

c. Benevolent Reappraisal (penilaian kembali pada masalah yang diberikan 

Allah dengan penuh pertimbangan positif),  

d. Passive Religious coping (cenderung lebih menangguhkan dan 

menyerahkannya kepada Allah secara pasif) 

e. Active Religious Coping (mencari kontrol melalui hubungan kerjasama 

dengan Allah dalam pemecahan masalah). 
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Beberapa penelitian tentang coping religius di antara populasi muslim, 

seperti Kesselring, dkk (1986) membandingkan penggunaan coping religius antara 

orang Mesir dan Swedia. Mereka melaporkan bahwa 92% pasien dengan kanker 

Mesir mengungkapkan keyakinan bahwa Allah akan membantu mereka, berbeda 

dengan hanya 37% dari pasien Swedia berhadapan dengan penyakit yang sama. 

Demikian pula, Hussain dan Cochrane (2003), dalam sebuah studi pada 

perempuan Muslim dengan depresi, menemukan bahwa coping melalui agama 

adalah strategi yang paling umum, di mana perempuan berdoa untuk bantuan dan 

banyak membaca doa dan ayat-ayat dari Al-Qur'an secara khusus untuk meminta 

perlindungan dari penyakit. (Aflakseir & Coleman, 2011 : 47). 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa membaca ayat suci Al-Qur’an dan 

berdzikir dapat menjadi obat dan penawar bagi seseorang yang gelisah jiwanya 

dan tidak sehat mental. Seperti dalam QS. Yuunus ayat 57. 

    

    

    

      

Artinya : “Hai manusia! Sungguh pelajaran (Al-Qur’an) telah datang 

kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yuunus : 57) 
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ِ تَْطَمِئنُّ اْلقُلُوبُ الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمِئنُّ  ِ ۗ أََال ِبِذْكِر �َّ قُلُوبُُهْم ِبِذْكِر �َّ  

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’d : 28) 

Senada dengan ayat Al-Qur’an, Rasulullah SAW juga mengisyaratkan 

kondisi orang mukmin, manakala menghadapi sebuah kegagalan atau musibah. 

Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang artinya : “Tidaklah berkumpul 

harapan dan kekhawatiran dalam hati seorang mukmin kecuali Allah yang Maha 

Perkasa dan Mulia memberinya harapan dan mengamankannya dari 

kekhawatiran.” (HR. Thabrani). 

Bahasa arab adalah bahasa Al-Qur’an, seseorang tidak akan memahami 

kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar kecuali dengan bahasa arab. 

Allah telah menjadikan bahasa arab sebagai bahasa Al-Qur’an karena bahasa arab 

adalah bahasa yang terbaik yang pernah ada, sebagaimana firman Allah SWT, 

yang artinya : “Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya.”. Bahasa arab memiliki tata bahasa yang sangat 

sulit, namun, lembaga pendidikan di Indonesia yang mengajarkan bahasa arab 

tidak sebanyak lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa asing lainnya. 

Universitas Islam Negeri Bandung merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang mengajarkan bahasa Arab, yaitu fakultas Tarbiyah dengan 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 
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Jumlah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab untuk periode 

2015/2016 adalah 366 mahasiswa. Semester I berjumlah 134 orang, semester III 

berjumlah 80 orang, semester V berjumlah 82 orang, dan semester VII berjumlah 

70 orang.. Tiap-tiap semester memiliki kesulitan masing-masing. Untuk semester 

I dan III, mereka mengatakan bahwa ada mata kuliah yang sulit seperti mata 

kuliah nahwu shorof yang merupakan mata kuliah tata bahasa. Untuk semester V, 

mereka mengatakan bahwa pada semester ini proses belajar pada beberapa mata 

kuliahnya menggunakan bahasa arab, seperti buku yang digunakan berbahasa 

arab, dosen menjelaskan menggunakan bahasa arab, tugas dan presentasi 

menggunakan bahasa arab, seperti pada mata kuliah muhadtsah khitobah dan 

insya (mengarang menggunakan bahasa arab). Sehingga bagi beberapa mahasiswa 

merasa kesulitan dalam memahami materi dan juga ketika diminta untuk berbicara 

bahasa arab. Untuk semester VII hampir seluruh mahasiswanya sedang memulai 

mengerjakan skripsi, jadi kesulitannya berhubungan dengan skripsi. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa 

fakultas Tarbiyah  jurusan Pendidikan Bahasa Arab, mereka mengatakan bahwa 

hal-hal yang seharusnya bisa dikerjakan terkadang menjadi beban pikiran karena 

terlalu banyak dan waktu pengumpulan yang bersamaan, sehingga menjadi sebuah 

masalah. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa. 

“PBA (Pendidikan Bahasa Arab) mah tugasnya suka barengan.Terus 

kalau mau UTS atau UAS juga suka ada tugas tambahan juga, jadinya 

pusing, ngga fokus, trus mood suka jadi turun jadi uring-uringan da 

bingung mau ngerjain tugas dulu apa ngapalin dulu.” 
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Beberapa mata kuliah juga terasa sulit dipahami oleh mahasiswa, seperti 

mata kuliah nahwu shorof di semester 1, 2, dan 3. 

“PBA mah materinya susah, apalagi kalo mata kuliah nahwu, sharaf, itu 

mah udah paling susah. Apalagi aku ngga punya basic bahasa arab da 

dari SMA, suka pusing sendiri jadinya teh malah suka sampe nangis-

nangis.” 

Sedangkan untuk semester V, beberapa mata kuliah mewajibkan 

mahasiswa untuk menggunakan bahasa arab dalam proses belajarnya, seperti 

tugas dan presentasi, buku berbahasa arab, dan penjelasan dosen yang berbahasa 

arab. Walaupun hal tersebut wajar dipelajari di jurusan tersebut, namun beberapa 

mahasiswa mengaku kesulitan terutama ketika berbicara menggunakan bahasa 

arab secara formal karena tidak terbiasa. 

Selain itu, jadwal kuliah untuk mahasiswa semester V juga sering 

mendadak berubah-ubah, sehingga pengumpulan tugas pun menjadi tidak sesuai 

dengan jadwal awal yang ditentukan, dan juga mengganggu kegiatan lain. 

“semester yang pusing mah semester V, ada mata kuliah muhadatsah 

khitobah jd selama kuliahnya harus pake bahasa arab. Trus jadwal 

kuliahnya suka dipindah-pindah ngedadak jadi ngeganggu kegiatan lain, 

trus kita belum persiapan belajar, trus ngumpulin tugas juga jadi 

ngedadak.” 

Sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung tentunya sudah melekat dengan nilai-nilai religius, karena dalam progam 
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perkuliahan pun dibekali dengan mata kuliah berbasis islam, seperti mata kuliah 

hadits, akhlak, fiqih, dan lain-lain. Selain itu, kebanyakan dari mahasiswa jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab pun memiliki latar belakang pernah tinggal di pondok 

pesantren atau sekolah yang berbasis islam, yang dalam kesehariannya mereka 

hidup dalam nuansa religius, karena penuh dengan amaliah keagamaan, seperti 

puasa, sholat malam dan sejenisnya.  

Hal-hal tersebut secara tidak langsung membiasakan mereka dengan 

kegiatan-kegiatan religius. Sehingga mereka pun selalu melibatkan Allah dalam 

aktivitas kesehariannya. Seperti dalam mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi, 

mereka melakukan berbagai cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah 

dengan tujuan untuk meminta bantuan dan ketenangan hati.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa, 

mereka mengatakan bahwa ketika sedang ada masalah atau merasakan beban yang 

berat, mereka melakukan shalat, berdo’a, dzikir dan membaca atau mendengarkan 

Al-Qur’an. 

 “Aku mah yang biasanya ngga tahajud jd tahajud teh, berdo’a biar 

ngerjain tugasnya jadi digampangin, dilancarin, trus UTS nya juga 

digampangin.” 

“Kalau lagi banyak tugas trus ngga ngerti, senengnya pergi ke mesjid trus 

baca Al-Qur’an atau cuma ngedengerin aja tapi bikin tenang. Udah gitu 

suka jd ada pencerahan hehe..”   
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Namun, sebagian kecil dari mereka mengatakan walaupun sudah 

melakukan hal-hal tersebut, mereka tetap merasa tidak tenang. 

“Padahal udah tahajud, udah baca Al-Qur’an tapi masih uring-uringan, 

pusing, ga tenang” 

“Nggak tau kenapa, walaupun udah berdo’a juga tetep masih deg-degan, 

nggak tenang”  

Ditunjang dengan angket yang berikan kepada 20 mahasiswa, ketika 

memiliki masalah atau memiliki beban yang dirasa berat, 15 diantaranya 

melakukan hal-hal yang bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, yaitu 

dengan shalat, berwudhu, dzikir, membaca dan mengengarkan Al-Qur’an, dan 5 

yang lain melupakan masalahnya dengan cara curhat, jajan atau makan, olahraga 

dan jalan-jalan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara coping religius dengan stres 

pada mahasiswa fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab Uin Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

a. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah :  

1. Bagaimana gambaran coping religius pada mahasiswa fakultas Tarbiyah 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab Uin Sunan Gunung Djati Bandung? 
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2. Bagaimana gambaran stres pada mahasiswa fakultas Tarbiyah jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Uin Sunan Gunung Djati Bandung? 

3. Apakah terdapat hubungan antara coping religius dengan tingkat stres pada 

mahasiswa fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab Uin Sunan 

Gunung Djati Bandung? 

b. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran coping religius pada mahasiswa fakultas 

Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab Uin Sunan Gunung Djati Bandung. 

2. Untuk mengetahui gambaran stres pada mahasiswa fakultas Tarbiyah jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Uin Sunan Gunung Djati Bandung. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara coping religius dengan stres pada 

mahasiswa fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab Uin Sunan 

Gunung Djati Bandung. 

c. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara 

coping religius dengan stres pada mahasiswa dan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan teori dalam bidang Psikologi Agama dan Psikologi Klinis 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

baru bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya informasi mengenai 

hubungan antara coping religius dengan stres pada mahasiswa 
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b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga 

terkait. Bagaimana keeratan hubungan antara coping religius dengan stres 

yang dialami oleh mahasiswa. 


