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PENGARUH PERILAKU BELAJAR, KECERDASAN EMOSIONAL, DAN
LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP STRES KULIAH PADA
MAHASISWA AKUNTANSI AKTIVIS ORGANISASI UPN”VETERAN”
JAWA TIMUR
Oleh :
ArdillaSilviyona
Abstraksi
Stres banyak digunakan untuk menjelaskan tentang sikap atau tindakan
yang dilakukan apabila menghadapi suatu tantangan dalam hidup dan ketika
gagal memperoleh respon dalam menghadapi tantangan itu.Terjadinya proses
stress didahului oleh adanya sumber stress (stresor) yaitu setiap keadaan yang
dirasakan orang mengancam dan membahayakan dirinya. Stres adalah suatu
kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi
seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan atau kondisi
seseorang dalam menghadapi lingkungan.
Penelitian ini dilakukan pada 80 mahasiswa akuntansi yang aktif
berorganisasi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada
angkatan 2011 dan 2012 dengan data primer berupa kuesioner. Alat analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linier berganda serta untuk mengetahui
pengaruhnya digunakan uji F dan uji t.
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
perilaku belajar dan lingkungan belajar tidak terbukti berpengaruh signifikan
terhadap stress kuliah sedangkan kecerdasan emosional terbukti berpengaruh
signifikan terhadap stress kuliah pada maha siswa akuntansi aktivis organisasi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JawaTimur.

Keywords

:Perilakubelajar,

KecerdasanEmosional,

Lingkunganbelajar,

danStreskuliah
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Belum lama ini terdengar berita mengenai kasus bunuh diri yang dilakukan
mahasiswa Indonesia. Penyebab dari kasus bunuh diri tersebut adalah mahasiswa
tersebut mengalami stress kuliah. Mahasiswa dalam kegiatannya tidak lepas dari
stres. Stresor

atau penyebab stres pada mahasiswa dapat bersumber dari

kehidupan akademiknya, terutama dari tuntutan dari harapannya sendiri. Stres
yang tidak mampu dikendalikan dan diatasi oleh individu akan memunculkan
dampak negatif. Pada mahasiswa, dampak negatif secara kognitif antara lain sulit
berkonsentrasi, sulit mengingat pelajaran, dan sulit memahami pelajaran.
Besarnya dampak negatif stres yang terjadi pada mahasiswa tersebut menuntut
untuk mencari tahu hal – hal yang dapat mempengaruhi terjadinya stres pada
mahasiswa akuntansi.
Adanya berbagai sarana dan prasana, baik ditingkat universitas, fakultas,
dan jurusan telah banyak dikembangkan oleh pihak lembaga yang secara
resmi keberadaan diakui. Sebut saja organisasi kemahasiswaan, eksistensi
organisasi kemahasiswaan mempunyai arti dan peran penting sekaligus
sebagai wahana yang diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan
kepribadian mahawasiswa. Namun kadang ikut dalam suatu organisasi
diibaratkan sebagai pedang bermata dua, di satu sisi melalui keterlibatan
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dalam organisasi ini mahasiswa diharapkan mampu menimba pengalaman
belajar, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam upaya menunjang
perananya bersosialisasi di masyaratkan. Melalui keterlibatan mahasiswa
dalam organisasi pula, diharapkan bisa menunjang kemampuannya dalam
program kulikuler. Tetapi bagi mahasiswa yang tidak terbiasa dengan
manajemen waktu, maka ia akan mengalami kesulitan dalam memilah atau
membuat prioritas antara kuliah dan organisasi yang mengakibatkan prestasi
belajarnya menjadi rendah.
Perilaku belajar seorang mahasiswa sangat berpengaruh terhadap
kelangsungan perkuliahannya. Menurut Roestiah Rachmi (2010) dalam
Rismayana (2012) berpendapat bahwa, belajar yang efisien dapat dicapai
apabila menggunakan strategi yang tepat, yakni adanya pengaturan waktu
yang baik dalam mengikuti perkuliahan, belajar di rumah, berkelompok
ataupun untuk mengikuti ujian. Perilaku belajar yang baik dapat terwujud
apabila mahasiswa sadar akan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa
sehingga mereka dapat membagi waktu mereka dengan baik antara belajar
dengan kegiatan di luar belajar.
Selain perilaku belajar, kecerdasan emosional seseorang sangat
mempengaruhi kehidupan tidak hanya berpengaruh terhadap terjadinya stres.
Banyak contoh disekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki
kecerdasan otak saja belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan.
McCelland (1977)

dalam penelitian Theresia (2003) menyatakan bahwa

kemampuan akademik bawaan, nilai rapor, dan prediksi kelulusan pendidikan
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tinggi tidak memprediksi seberapa baik kinerja seseorang setelah bekerja atau
seberapa tinggi sukses yang dicapainya dalam hidup. Sebaliknya ia
menyatakan bahwa seperangkat kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri,
dan inisiatif mampu membedakan orang sukses dari mereka yang berprestasi
biasa-biasa saja, selain kecerdasan akal yang dapat mempengaruhi
keberhasilan orang dalam bekerja.
Kecerdasan emosional memiliki peranan 80 persen untuk mencapai
kesuksesan hidup, baik dalam kehidupan pribadi, professional serta untuk
mencapai kesuksesan akademi. Salah satu faktor yang dapat mendukung
keberhasilan pendidikan tinggi akuntansi adalah sikap dan mental mahasiswa
dalam mengembangkan kepribadiannya. Kemampuan untuk mengembangkan
kepribadian mahasiswa pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan istilah
Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan emosional. EQ individu meliputi
kemampuan memahami, mengendalikan, mengarahkan emosi diri sendiri serta
kemampuan memahami, mengendalikan, mengarahkan emosi orang lain.
Beberapa manfaat bila individu mampu mengelola perasaan antara lain adalah
memiliki toleransi terhadap frustasi, mampu mengungkapkan kemarahan
tanpa harus bertengkar, tidak menjadi agresif, memiliki perasaan positif
tentang diri sendiri, keluarga/sekolah, mengurangi ekspresi verbal yang
menjatuhkan orang lain, serta meningkatkan kemampuan relasi dengan orang
lain. Penelitian mengenai stress terhadap mahasiswa akuntansi juga pernah
dilakukan oleh Risharliea (2011) menunjukkan bahwa kecerdasan emosional
mempengaruhi terjadinya stress pada mahasiswa akuntansi.
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Proses belajar mengajar dalam berbagai aspek sangat berkaitan dengan
kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih
kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu kemampuan untuk mengelola
perasaannya, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kesanggupan untuk
tegar dalam menghadapi frustasi maupun stres, kesanggupan mengendalikan
dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif,
serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Semua
kemampuan ini mendukung seseorang mahasiswa dalam mencapai tujuan dan
cita- citanya.
Kebiasaan belajar mahasiswa erat kaitannya dengan penggunaan waktu,
baik untuk belajar maupun untuk kegiatan lain yang menunjang belajar.
Belajar yang efisen dapat dicapai apabila menggunakan strategi yang tepat,
yaitu dengan mengatur waktu antara saat mengikuti kuliah, belajar dirumah,
belajar bersama, mengikuti ujian, dan kegiatan keorganisasian mahasiswa.
Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah ada pengaruh antara Perilaku belajar, Kecerdasan emosional, dan
Lingkungan belajar mahasiswa akuntansi aktivis organisasi , khususnya
mahasiswa Strata satu (S1) program studi akuntansi UPN Veteran Jawa Timur
yang menjadi anggota aktif organisasi mahasiswa dan unit kegiatan
mahasiswa (UKM) yang menempuh studi, terhadap stress kuliah.
Berdasarkan fenomena yang terjadi dan latar belakang yang telah
diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul : “Pengaruh Perilaku
Belajar, Kecerdasan Emosional, dan Lingkungan Belajar Terhadap Stres
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Kuliah Pada Mahasiswa Akuntansi Aktivis Organisasi UPN “Veteran”
Jawa Timur”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat disusun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Apakah perilaku belajar mahasiswa akuntansi

aktivis

organisasi

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap stress kuliah ?
2. Apakah kecerdasan emosional mahasiswa akuntansi aktivis organisasi
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap stress kuliah ?
3. Apakah lingkungan belajar mahasiswa akuntansi aktivis organisasi
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap stress kuliah ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetauhi dan menguji secara empiris apakah ada
pengaruh antara perilaku belajar, kecerdasan emosional, dan lingkungan
belajar mahasiswa akuntansi aktivis organisasi khususnya mahasiswa Strata
satu (S1) program studi akuntansi UPN Veteran Jatim yang menjadi anggota
aktif organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang
menempuh studi, terhadap stress kuliah.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

6

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang
berkepentingan, antara lain :
1. Bagi mahasiswa akuntansi, dari penelitian ini maka pengetahuan
mahasiswa akuntansi tentang perilaku belajar dan kecerdasan emosional
mahasiswa sehingga secara tidak langsung mahasiswa akan belajar untuk
mengelola kecerdasan emosional dengan baik dan menggunakan perilaku
belajar yang baik dalam menghadapi stress kuliah.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, dapat memberikan masukan
yang bermanfaat dalam mengenali mahasiswanya sesuai kematangan
mereka untuk menciptakan suasana kelas yang tidak menimbulkan stress
kuliah.
3. Bagi Peneliti, peneliti dapat mengetahui pengaruh perilaku belajar,
kecerdasan emosional dan lingkungan belajar terhadap stress kuliah serta
sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman berharga dalam menulis
karya ilmiah untuk memperdalam pengetahuan terutama dalam bidang
yang diteliti
4. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah
wawasan dan pengetahuan yang lebih luas.
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