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KATA  PENGANTAR 

 Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

karunia Nya Fakultas Psikologi dapat menerbitkan buku pedoman penulisan 

skripsi edisi revisi untuk lebih menyempurnakan buku yang sebelumnya. 

 Buku pedoman ini memilik tiga fungsi yaitu pertama, sebagai panduan 

bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi, termasuk di dalamnya proposal skripsi. 

Kedua, untuk menyeragamkan pokok-pokok format penulisan skripsi di Fakultas 

Psikologi UMM. Ketiga, sebagai pedoman bagi pembimbing dalam mengarahkan 

penulisan skripsi.  Karena skripsi adalah karya ilmiah yang disusun menurut 

kaidah keilmuan  dan ditulis berdasar kaidah bahasa Indonesia yang benar di 

bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing. 

 Dalam buku pedoman ini, semua format dan tatacara penulisan skripsi 

diuraikan dengan disertai beberapa contoh yang diharapkan dapat memperjelas 

dalam penulisan skripsi yang baik dan benar. 

            Meskipun buku pedoman ini telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, 

namun demikian tentu masih ada kekurangan-kekurangan. Sehingga kritik, saran 

ataupun masukan sangat kami perlukan untuk menyempurnakannya. 

 Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa kami mengucapkan terimakasih 

dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja keras Tim Penyusun 

dari Fakultas sehingga buku pedoman ini terwujud. Akhir kata, semoga buku ini 

memberi manfaat untuk kita semua. Amin. 

                                                                                                             

Malang, 10 Maret 2018 

                                               Dekan,        

M. Salis Yuniardi, M.Psi., Ph.D 
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BAB I  
PENGANTAR  

 
Penyusunan Skripsi adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa 

Fakultas Psikologi UMM yang telah memenuhi syarat, yaitu telah menempuh 

minimal 132 SKS. Penyusunan Skripsi merupakan penerjemahan dari salah satu 

capaian pembelajaran yang harus dihasilkan Fakultas Psikologi di Indonesia yaitu 

kemampuan untuk melakukan riset yang dapat digunakan untuk memberikan 

alternatif penyelesaian masalah dalam bidang Psikologi (SK Asosiasi 

Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), nomor 

01/Kep/AP2TPI/2015). Sejalan dengan  hal tersebut, surat keputusan yang sama 

juga menyatakan bahwa salah satu profil lulusan Program  Studi sarjana Psikologi 

Jenjang  Sarjana yang bergelar Sarjana Psikologi (S.Psi) dapat bekerja sebagai  

Asisten  Peneliti.  

 

Selanjutnya, di tingkatan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 

mata kuliah penyusunan skripsi didesain selaras dengan  visi Fakultas yaitu 

penekanan pada Psikologi Terapan, sehingga riset-riset mahasiswa dalam 

penulisan skripsi diarahkan pada riset yang bersifat terapan. Sebagaimana tertulis 

dalam misi Fakultas, penelitian terapan adalah  penelitian yang berbasis kasus 

psikologi. Batasan riset terapan ini selaras dengan yang disampaikan Brown, 

Cozby, Kee dan Worden(1999), bahwa riset terapan adalah penelitian bertumpu 

pada masalah praktis. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh 

dalam penelitian terapan seringkalibertujuan untuk perubahan sosial atau 

dimaksudkan untuk memberikan solusi pada masalah atau untuk memperbaiki 

suatu situasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, batasan penelitian terapan 

dalam skripsi yang dimaksudkan oleh fakultas psikologi UMM adalah 

penelitian yang berlatarbelakang masalah riil atau praktis di lapangan, yang 

dibuktikan dengan data, fakta dan fenomena yang ada di lapangan. 

Penelitian tidak hanya bertujuan untuk menguji/membuktikan teori, namun 

dapat diarahkan untuk mengidentifikasi, menguji coba efektifitas satu 

metode intervensi atau melakukan evaluasi program. 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian terapan dalam penulisan skripsi 

Fakultas PSikologi UMM juga mendorong mahasiswa yang memprogram skripsi 

untuk mengintegrasikan penulisan skripsi dengan salah satu mata kuliah aplikasi 

dari dua mata kuliah aplikasi yang telah ditempuh atau sedang ditempuh oleh 

mahasiswa. Hal ini didasari pemikiran bahwa di lokasi aplikasi mahasiswa akan 
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banyak menemukan pemasalahan praktis yang dapat diteliti lebih lanjut. Selain 

itu, mahasiswa akan belajar untuk mengenali, memahami dan menganalisa 

masalah riil di lapangan yang dapat dicegah, dikurangi ataupun diatasi dengan 

cara yang ilmiah.  

Dari proses pengerjaan skripsi ini, diharapkan mahasiswa lebih peka terhadap 

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat serta mampu menerapkan kemampuan 

melalui riset terapan dalam bidang apapun yang diminati. Pada akhirnya profesi 

apapun yang ditekuni, cara berpikir ilmiah yang akan dilakukan dengan 

menyandarkan pada proses riset sehingga akan memunculkan kemanfaatan. 

 

Selain itu, tujuan integrasi skripsi dengan mata kuliah aplikasi psikologi dalam 

berbagai bidang adalah membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi, 

terutama bagi mahasiswa yang memenuhi syarat akademik untuk lulus tepat 

waktu dengan kualitas yang optimal. Program penyusunan skripsi yang 

terintegrasi dengan mata kuliah aplikasi psikologi ini dapat ditempuh mahasiswa 

minimal semester 7 dan tidak memiliki tanggungan Mata Kuliah lain (setara lulus 

132 SKS). Mata Kuliah skripsi didesain untuk diselesaikan dalam waktu 5 – 6 

bulan. 

 

 

 

 

 

  



 

 

7 

 

BAB II 
DESAIN-DESAIN PENELITIAN 

PSIKOLOGI 
 

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam pengantar, penelitian 

terapan yang dimaksudkan adalah penelitian yang berlatar belakang masalah 

riil/praktis di lapangan yang dibuktikan dengan adanya fakta, fenomena di 

lapangan terkait masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian terapan lebih 

kepada mengidentifikasi dan atau menguji satu metode intervensi untuk 

mencegah, mengurangi, ataupun mengatasi masalah tersebut. Selain itu, penelitian 

ini juga dapat bertujuan untuk melakukan evaluasi program intervensi yang 

sebelumnya telah dilakukan oleh pemeritah ataupun organisasi terkait. 

Pada bab ini akan dipaparkan desain-desain penelitian yang sesuai dengan 

penelitian terapan. Desain penelitian adalah suatu rencana untuk menjawab 

sebuah pertanyaan penelitian (Zechmeister, Zechmeister, and Shaugnessy, 2001). 

 

1. Penelitian deskriptif 

Azwar (2012) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menggambarkan 

secara sistematik fakta akurat dan karakteristik populasi atau mengenai bidang 

tertentu. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. 

Data yang dikumpulkan berupa gambaran situasi, tidak bermaksud mencari 

penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau implikasi. 

Terkait arah penelitian terapan di Fakultas, penelitian deskriptif untuk 

skripsi diarahkan pada gambaran fakta, data, fenomena di lapangan atau di lokasi 

aplikasi psikologi. Beberapa contoh penelitian deskriptif jika ditinjau dari bidang 

aplikasi di Fakultas Psikologi UMM adalah: 

a. Identifikasi masalah-masalah psikologis pada Perusahaan X 

b. Sikap remaja terhadap pernikahan dini di Kelurahan X 

c. Gambaran masalah-masalah psikologis pada santri Pondok Pesantren X 

d. Studi deskriptif problem psikologis pasangan yang mengajukan gugatan 

perceraian pada KUA X 

 

2. Penelitian Kasus 

Penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga 

dan masyarakat. Biasanya studi kasus bertujuan untuk memahami siklus 

kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, 

keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat). Biasanya studi kasus 
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dilakukan karena cenderung didorong untuk keperluan pemecahan masalah. 

Contoh dari penelitian dengan menggunakan studi kasus: studi tentang 

perkembangan kepribadian seorang anak autis di suatu sekolah, studi secara 

mendalam mengenai seorang anak yang mengalami ketidakmampuan belajar. 

3. Penelitian Kasus (Studi Kasus) 

Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (indepth study) mengenai 

unit sosial tertentu sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran 

terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Tujuan 

studi kasus adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan 

interaksi lingkungan yang terjadi pada satu satuan sosial seperti individu, 

kelompok, lembaga atau komunitas (Azwar, 2012). 

Azwar (2012) juga menyampaikan bahwa dibandingkan dengan penelitian 

survei yang menyelidiki sedikit variabel pada sampel besar, studi kasus sebaliknya 

menyelidiki banyak variabel dan banyak kondisi pada satu sampel yang kecil. Yin 

(2009) menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dan 

mengapa merupakan pertanyaan penelitian eksplanatoris dan lebih mengarah ke 

penggunaan strategi-strategi studi kasus, penelitian historis dan eksperimen.  

Contoh penelitian studi kasus yang dapat dilakukan mahasiswa sesuai 

dengan bidang aplikasi psikologi yang dipilih adalah sebagai berikut: 

a. Studi tentang perkembangan kompetensi sosial anak Autis di Sekolah 

Inklusi X 

b. Studi penyebab tingginya gugatan perceraian dari istri di KUA X 

c. Studi penyebab disfungsi organisasi kepemudaan di Desa X 

d. Studi penyebab rendahnya produktifitas kerja perusahaan X 

 

4. Penelitian Korelasional 

Penelitian korelasional adalah penelitian yang tujuannya adalah melihat 

hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Mc Creary 

(1998) menyatakan bahwa jika peneliti ingin mengkaji ada atau tidaknya variabel 

yang terjadi secara natural berhubungan dengan variabel lain, maka desain 

korelasional yang digunakan. Penelitian korelasional juga dapat digunakan, jika 

desain penelitian eksperimen untuk isu-isu yang diteliti dianggap melanggar kode 

etik penelitian dank ode etik sebagai mahasiswa S1 Psikologi.  

Penelitian korelasional bersifat pasif dibandingkan dengan penelitian 

eksperimen yang melakukan manipulasi aktif. Pertanyaan dasar dalam penelitian 

korelasional adalah seberapa kuat dua atau lebih variabel berhubungan satu 

dengan yang lain, dengan arah korelasi yang searah atau berbanding terbalik.   
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Contoh penelitian korelasional jika dikaitkan dengan lokasi aplikasi 

psikologi, antara lain: 

a. Hubungan antara sense of community dengan partisipasi sosial pada 

warga di Kelurahan X 

b. Hubungan antara sense of school belonging dengan kepatuhan pada 

aturan sekolah 

c. Hubungan antara persepsi, gaya kepemimpinan dengan organizational 

citizenship behavior pada karyawan di Perusahaan X 

d. Hubungan antara pemaafan dengan psychological well-being pada 

remaja yang orang tuanya bercerai di Kota X 

 

5. Penelitian Kausal Komparatif 

Penelitian kausal komparatif merupakan penelitian yang diarahkan untuk 

menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang 

terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang 

dikumpulkan. Ciri pokok dari penelitian ini merupakan penelitian expost facto, 

dimana peneliti dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat dari 

variabelnya tidak dapat melakukan treatment. Penelitian ini cenderung 

mengandalkan data kuantitatif.  

Contoh penelitian kausal komparatif jika dikaitkan dengan lokasi aplikasi 

psikologi, antara lain: 

a. Perbedaan sense of community ditinjau dari tipe neighborhood pada 

Kelurahan X 

b. Perbedaaan sikap orang tua terhadap partnership sekolah-orang tua 

ditinjau dari tingkat pendidikan orang tua 

c. Perbedaan boredom ditinjau dari karakteristik pekerjaan 

d. Perbedaan pola asuh orang ditinjau dari tingkat pendidikan 

 

6. Penelitian Eksperimen Semu (Quasi Experiment) 

Penelitian eksperimen murni dilakukan untuk meneliti kemungkinan 

hubungan sebab-akibat diantara variabel-variabel dengan cara menghadapkan 

kelompok eksperimental pada beberapa macam kondisi perlakuan dan 

membandingkan akibat (hasil) nya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang 

tidak dikenai perlakuan (Azwar, 2012). 

Sedangkan penelitian eksperimental semu adalah penelitian yang meniru 

kondisi eksperimental murni semirip mungkin akan tetapi tidak semua variabel 

yang relevan dapat dikendalikan dan dimanipulasi. Pengendalian dan manipulasi 

yang tidak sepenuhnya berada di tangan peneliti maka cara unik penelitian ini 

adalah metode kontrol parsial yang berdasarkan pada identifikasi yang seksama 

terhadap faktor-faktor yang dicurigai akan mempengaruhi validitas internal dan 
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validitas eksternalnya. 

Contoh penelitian eksperimental semu jika dikaitkan dengan lokasi aplikasi 

psikologi, antara lain: 

a. Efektifitas pelatihan tema work terhadap task commitment pada 

karyawan bagian produksi Perusahaan X 

b. Efektifitas metode cooperative learning dalam meningkatkan 

kemampuan pemahaman bacaan pada siswa kelas V SD X 

c. Efektifitas self help group dalam menurunkan kecemasan pada istri yang 

melakukan gugatan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga 

 

7. Penelitian Eksperimen Subjek Tunggal (n-kecil)/Single Case (N=1) 

Experiment 

Desain eksperimental ini bersumber dari pendekatan terhadap studi tentang 

perilaku yang dikembangkan oleh B.F Skinner pada tahun 1930 an. Pendekatan 

ini disebut analisis eksperimental tentang perilaku. Pada analisis eksperimental 

tentang perilaku (tidak seperti metodologi kelompok, seringkali terjadi sampel 

merupakan subjek tunggal atau sejumlah kecil subjek). Kontrol eksperimen 

ditunjukkan dengan mengatur kondisi eksperimental sedemikian rupa sehingga 

perilaku individu berubah secara sistematis dengan adanya manipulasi terhadap 

variabel independen (Shaughnessy, Zechmeister and Zechmeister, 2012). 

Tahap pertama dari single case experiment biasanya adalah tahap observasi 

atau biasa disebut sebagai baseline stage. Selama tahap ini, peneliti merekam 

perilaku individu sebelum dilakukan perlakuan. Peneliti biasanya mengukur 

frekuensi perilaku yang menjadi target dalam satuan waktu tertentu, seperti per 

hari atau per jam. Misal, peneliti merekam jumlah waktu anak yang pemalu 

melakukan kontak mata selama wawancara 10 menit, jumlah sakit kepala yang 

dilaporkan setiap minggunya pada penderita migrain, dsb.  

Pada saat peneliti mengobservasi, perilaku individu relative stabil (menetap) 

selama tahap baseline. Setelah itu peneliti dapat mengenakan sebuah intervensi 

atau perlakuan, kemudian membandingkan perilaku yang diukur sebelum dan 

setelah perlakuan. Pengaruh dari perlakuan dapat dilihat dengan mudah 

menggunakan grafik dari perilaku yang direkam atau diteliti (Zechmeister , 

Zechmeister and Shaughnessy, 2001) 

 

8. Penelitian Tindakan (Action Research) 

Penelitian tindakan merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan ketrampilan-ketrampilan baru atau cara pendekatan baru dan 

untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia 

aktual yang lain. Dengan kata lain penelitian tindakan merupakan upaya untuk 
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mengujicobakan ide-ide ke dalam praktek (dalam skala mikro) untuk 

memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. 

Contoh dari penelitian tindakan adalah suatu program inservice training untuk 

melatih para konselor bekerja dengan anak putus sekolah; untuk menyusun 

program penjajagan dalam pencegahan kecelakaan pada pendidikan pengemudi. 

9. Evaluasi Program 

Posavac dan Carey (1997 dalam Zechmeister , Zechmeister and 

Shaughnessy, 2001) menyatakan bahwa tujuan dari evaluasi program adalah 

untuk menyediakan umpan balik bagi administrator dari organisasi pelayanan 

masyarakat. Organisasi yang masuk dalam kategori tersebut adalah organisasi-

organisasi yang bertipe menyediakan pelayanan daripada barang, misal rumah 

sakit, sekolah, kantor kepolisian, dan instansi-instansi pemerintah yang lain. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa evaluator program memeriksa 4 pertanyaan utama dalam 

pemberikan layanan, yaitu kebutuhan (needs), proses, outcome, dan efisiensi. 

Metode survey dapat digunakan evaluator untuk mengetahui kebutuhan dari suatu 

program. 

Wibowo, Pelupessy, dan Narhetali (2011) mengemukakan bahwa penelitian 

evaluasi program adalah penelitian yang didesain untuk mengukur atau menilai 

program-program sosial dan kebijakan pemerintah dengan tujuan mengukur 

efektifitas program tersebut. Desain penelitian ini dapat digunakan dalam 

psikologi komunitas.  

Contoh penelitian evaluasi program jika dikaitkan dengan lokasi aplikasi 

psikologi, antara lain: 

a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan lembaga forum anak di tingkat 

Kecamatan X 

b. Evaluasi program posyandu lansia tahun 2017 di Kelurahan X 
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BAB III 
SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

 

 

Skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal dan bagian utama. Kedua 

bagian ini akan dijelaskan secara singkat berikut ini: 

A. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi yang lengkap mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, halaman pengesahan, surat pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan intisari. 

1. Halaman Sampul Depan (cover) memuat:  

a) Judul skripsi, 

b) Lambang universitas Muhammadiyah Malang berdiameter 4 cm, 

c) Tulisan SKRIPSI 

d) Nama mahasiswa, ditulis lengkap tanpa gelar, 

e) Nomor induk mahasiswa, 

f) Nama lembaga :  Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 

g) Tahun ujian skripsi. 

2. Halaman Sampul Dalam 

Halaman sampul dalam berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul 

depan, diketik di atas kertas putih sesuai dengan ketentuan. 

3. Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul dalam. Pada 

halaman ini tanpa diberi lambang universitas tetapi diberi teks maksud 

penyusunan skripsi. 

4. Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat : 

i) Kata-kata bahwa skripsi telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan 

Penguji pada Sidang Ujian skripsi, disertai tanggal ujian, nama dan 

tanda tangan para penguji,  

ii) Kata-kata bahwa skripsi disetujui oleh pembimbing berdasarkan hasil 

sidang ujian skripsi, tanggal persetujuan, serta nama dan tanda tangan 

pembimbing. 

iii) Tanda tangan pengesahan oleh Dekan. 

5. Surat Pernyataan 

Surat pernyataan memuat pernyataan bahwa skripsi yang disusun adalah 

orisinil. Surat pernyataan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan 

dan ketua program studi. 
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6. Kata Pengantar 

Kata pengantar memuat uraian secara singkat tentang maksud penyusunan 

skripsi/tesis dan ucapan terima kasih kepada pihak yang secara langsung 

berjasa dalam penyusunan skripsi. Tulisan dalam kata pengantar harus formal 

dan memenuhi kaidah EYD. Kata pengantar maksimal 2 halaman. 

7. Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh 

tentang isi skripsi mulai dari kata pengantar sampai lampiran. 

8. Daftar Tabel 

Jika dalam skripsi terdapat lebih dari satu tabel (di luar lampiran) maka perlu 

dibuat daftar tabel yang memuat urutan judul tabel. 

9. Daftar Gambar 

Jika dalam skripsi terdapat lebih dari satu maka perlu dibuat daftar gambar 

yang memuat urutan judul gambar. 

10. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran dibuat jika naskah skripsi dilengkapi lebih dari satu lampiran. 

11. Nomor Halaman 

a. Penulisan nomor halaman untuk bagian  awal yang  dimulai  Halaman 

Pengesahan, Surat Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Daftar gambar, dan Daftar Lampiran menggunakan  penomoran  i,ii,iii, 

dst, diletakkan di bagian tengah bawah.  

b. Penulisan nomor halaman untuk lembar Abstrak dimulai dengan nomor 

halaman 1 (satu) dan diletakkan di bagian tengah bawah. 

c. Penulisan nomor halaman untuk bagian isi skripsi, yakni: Pendahuluan, 

Landasan Teori, Metode Penelitian, Hasil Penelitian, Diskusi, Simpulan 

dan Implikasi, dan Referensi dimulai dengan nomor halaman 2, 3, 4, 5, 

dst dan diletakkan di bagian kanan atas. 

 

B. Bagian Utama 
Isi dari bagian utama skripsi sebagaimana di bawah ini. 

1. Judul Skripsi 

2. Identitas 

3. Abstrak* 

4. Kata kunci / Keywords 

5. Pendahuluan* 

6. Landasan Teori* 

7. Metode Penelitian 

8. Hasil Penelitian 

9. Diskusi 

10. Simpulan dan Implikasi 

11. Referensi  
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Keterangan : * tanpa perlu dituliskan sub judul tersebut. 

Penjelasan mengenai masing – masing struktur isi adalah sebagai berikut : 

Judul Skripsi  

Ditulis dalam bentuk yang ringkas, kreatif dan menarik minat pembaca, namun 

tetap mencerminkan isi tulisan. Judul skripsi tidak harus sama persis dengan 

perumusan masalah /rumusan hipotesis.  

Identitas 

1. Nama lengkap (tidak disingkat), asal institusi, dan alamat e-mail mahasiswa 

(untuk keperluan korespondensi via e-mail). 

2. Asal institusi ditulis dalam urutan Fakultas Psikologi, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

Abstrak 

1. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 

2. Tanpa dituliskan kata “Abstrak” langsung diuraikan penjelasan yang berisi 

garis besar dari: latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil 

penelitian.  

3. Tidak boleh ada kutipan dan referensi teori. 

4. Abstrak terdiri dari 150-250 kata 

5. Abstrak ditulis dalam satu alinea 

 

Kata kunci / Keywords  

Isi kata kunci/keywords memuat konsep penting dalam penelitian, semisal 

variabel yang diteliti dan subjek penelitian. Kata kunci berjumlah antara 3-5 kata. 

Pendahuluan 

Tanpa perlu dituliskan kata “Pendahuluan” langsung diuraikan :  

1. Fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan berasal 

dari sumber terpercaya). Data-data dilengkapi dengan hasil identifikasi masalah 

yang ditemukan di lokasi penelitian.  

2. Penjelasan awal adalah variabel yang ingin diteliti (variabel terikat), mengapa 

peneliti tertarik menggunakan variabel tersebut. Setelah itu penjelsan terkait 

variabel-variabel penjelas atau yang mempengaruhi variabel terikat.  

3. Pendahuluan menuliskan hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari 

minimal 5 jurnal internasional terbaru (5 tahun terakhir) yang relevan dengan 

topik yang diteliti. 

4. Pendahuluan mencantumkan pentingnya penelitian dilaksanakan, misalnya 

originalitas, kemutakhiran, dampak praktis penelitian. 

5. Pendahuluan mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian  

6. Pendahuluan dijabarkan antara 4-5 halaman. 
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Landasan Teori 

1. Tanpa perlu dituliskan kata “Landasan Teori” langsung diuraikan berbagai 

teori/penjelasan konseptual mengenai variabel yang diteliti. 

2. Berisi tentang telaah/kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan dengan variabel penelitian. 

3. Teori/penjelasan konseptual harus berasal dari sumber yang terpercaya baik 

dari segi kredibilitas penulis, pembuat jurnal, maupun penerbit. 

4. Landasan teori tidak memuat definisi operasional, namun definisi  konseptual. 

5. Pada paragraf terakhir, landasan teori memuat keterkaitan antar variabel yang 

digunakan dalam penelitian ditinjau secara teoritik (dinamika psikologis atau 

kerangka berpikir) 

6. Apabila terdapat hipotesis, maka pernyataan hipotesis harus singkat mengenai 

hubungan/pengaruh/hasil perbandingan dari hasil studi yang akan dilakukan 

merujuk kerangka konseptual yang tersusun atas kajian teori yang dilakukan. 

7. Landasan teori antara 5-6 halaman. 

 

Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun peneliti 

sehingga dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Contoh rancangan penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan  

kuantitatif dengan desain eksperimen. Desain eksperimen yang digunakan 

adalah one group pre test-post test.  

2. Subyek Penelitian 

Bagian ini menjelaskan populasi, teknik pengambilan sampel, dan jumlah dari 

subjek penelitian.  Perlu dijelaskan pula berbagai karakteristik subjek misalnya 

jenis kelamin, usia, tingkat  pendidikan, dsb. 

3. Variabel dan Instrumen Penelitian 

a. Menyebutkan variabel yang digunakan dalam penelitian, misalnya 

menjelaskan variabel terikat, variabel bebas, dst. 

b. Menuliskan definisi operasional dengan cara menetapkan kegiatan-

kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk 

variabel itu. Definisi ini memberikan batasan atau arti suatu variabel 

dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur 

variabel tersebut. 

Contoh : 

Penelitian dengan judul : 

Hubungan antara Kecerdasan dengan Kreatifitas pada Siswa Sekolah 

Dasar. 

Pada bagian Definisi Operasional, menjelaskan : 

Kecerdasan dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh Siswa Sekolah 

Dasar dalam tes IQ yang menggunakan tes BINET. 
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c. Paragraf setelah Definisi Operasional berisi penjelasan detil instrumen 

yang digunakan, meliputi penyusunan alat ukur, jumlah item, contoh item 

yang digunakan, detil pengambilan data try out, serta validitas reliabilitas 

alat ukur yang digunakan. Jika alat ukur bukan disusun oleh peneliti (alih 

bahasa atau adaptasi), alat ukur yang digunakan harus bersumber dari 

jurnal internasional atau buku teks dan peneliti melakukan try out untuk 

menguji validitas dan reliabilitas. 

4. Prosedur dan Analisa Data 

Dituliskan proses pengambilan data yang dilakukan dan di bagian akhir 

menuliskan metode analisa data yang digunakan. Pada penelitian eksperimen 

dijelaskan secara detil prosedur pelaksanaan eksperimen. Misalnya tahapan 

melakukan pembagian subjek dalam kelompok eksperimen maupun kontrol 

dan manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan (treatment).  

5. Metode Penelitian antara 2-4 halaman 

 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian memuat hal-hal berikut: 

1. Gambaran/deskripsi hasil pengukuran (misalnya: frekuensi, rata-rata, & 

standar deviasi). 

2. Hasil uji hubungan/uji pengaruh/uji model (Bivariate Correlation, Partial 

Correlation, Linear/Non-Linear Regression, Independent-Samples T Test, 

Paired-Samples T Test, Analysis of Variance, Repeated Measures, 

Discriminant Analysis, Chi-Square, Structural Equation Model, Factor 

Analysis, Multidimensional Scaling, dll) 

3. Jika penelitian kualitatif disajikan temuan penelitian dalam bentuk pola, 

tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. 

4. Hasil penelitian 3-5 halaman. 

 

Diskusi 

1. Diskusi memuat penjelasan mengenai hasil yang diperoleh, apakah 

mendukung/menolak hipotesis  

2. Penjelasan tersebut dapat bersifat mendukung suatu teori/hasil penelitian 

sebelumya atau justru bertentangan dengan suatu teori/hasil penelitian 

sebelumnya. Lebih lanjut, bagian diskusi menjelaskan alasan mengapa hasil 

penelitian sesuai atau bertentangan dengan suatu teori/hasil penelitian 

sebelumnya. 

3. Ditambahkan dengan minimal 2 jurnal internasional 5 tahun  terakhir yang 

berbeda dengan jurnal yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan untuk  

mendiskusikan  hasil penelitian. 

4. Dalam  diskusi juga dibahas kelemahan-kelemahan penelitian  yang  relevan 

dengan  hasil  penelitian. 

5. Diskusi antara 3-5 halaman. 
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Simpulan dan Implikasi 

1. Simpulan mencerminkan hasil penelitian yang dinyatakan dalam kalimat 

atau narasi yang singkat dan jelas, tanpa mencantumkan angka hasil 

analisa data. Simpulan merupakan ringkasan diskusi dan keterkaitan 

(kesesuaian atau ketidaksesuaian) dengan teori/hasil penelitian 

sebelumnya. 

2. Implikasi yang diberikan perlu didasarkan oleh hasil/temuan penelitian. Di 

samping itu, implikasi juga dapat diberikan berdasarkan kekurangan-

kekurangan yang dirasakan/dijumpai selama penelitian. Pada intinya, 

implikasi tidak sekedar bersifat umum yang diberikan tanpa kaitan dengan 

hasil/pelaksanaan penelitian. 

3. Simpulan dan implikasi tidak boleh lebih dari 1 halaman. 

 

Referensi 

1. Daftar pustaka minimal berjumlah 10 literatur diantaranya harus minimal 5 

jurnal internasional (3 jurnal yang  digunakan dalam penulisan 

pendahuluan, dan 2 jurnal yang  dituliskan pada bagian diskusi). 

2. Referensi yang tertulis di dalam daftar pustaka harus sesuai dengan 

referensi yang tertulis di dalam artikel (text). 

 

Lampiran 

1. Lampiran berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam 

bagian utama skripsi. Misalnya : instrumen penelitian, surat ijin penelitian  

dari lokasi  penelitian,  informed consent, produk penelitian, output analisa 

data catatan lapangan, dokumentasi dan lain-lain yang dipandang perlu 

untuk dilampirkan. 

2. Lampiran dibuat dengan nomer tersendiri dan hanya digunakan untuk 

keperluan ujian skripsi (tidak disertakan dalam publikasi jurnal). 

3. Penomoran halaman lampiran dilanjutkan dari halaman pada naskah. 
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BAB IV 
TATA TULIS SKRIPSI 

A. Aturan Penulisan 
JUDUL (kapital, time new roman, font 14, bold, center) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 14) 

Nama Penulis Pertama (font 12) 

Fakultas....., Universitas........ (font 12) 

E-mail penulis pertama (font 12, italics) 

(2 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Abstrak merangkum isi 

skripsi, terdiri: latar belakang dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil 

penelitian. Abstrak tidak berisi referensi atau kutipan. Abstrak terdiri dari 150 - 

250 kata. (Times new roman, 1 spasi, font 12, center, masuk 1 cm rata kanan kiri) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Kata Kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3 (font 12) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Abstract should be written in Bahasa Indonesia and English. The abstract should 

summarize the content of the paper, including the background and the aim of the 

research, research method, and the results of the paper. It should not contain any 

references or displayed equations. The abstract should be approximately 150-250 

words. (time new roman, 1 spasi, font 12, centre, masuk 1 cm rata kanan kiri) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Keywords : the 1st keyword, the 2nd keyword, the 3th keyword (font 12) 

(3 baris kosong, 1 spasi, font 12, bold) 

Isi pertama skripsi adalah “Pendahuluan” yang penulisannya dicontohkan pada 

tiga paragraf ini. Latar belakang ditulis dengan Times New Roman 1 spasi, font 

12, rata kiri dan kanan, di kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin atas 3 

cm, bawah, kiri dan kanan  masing-masing 2,5 cm. Antara paragraf, jarak satu 

spasi, font 12. 
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Huruf pertama topik dan sub topik dibuat kapital. Penggunaan sub topik tidak 

disarankan. Singkatan /Istilah / Notasi / simbol. Penggunaan singkatan 

diperbolehkan, tetapi singkatan harus ditulis secara penuh dan lengkap bila 

disebutkan untuk pertama kalinya dan harus ditulis antara tanda kurung. Istilah / 

kata asing atau kata-kata daerah harus ditulis dalam huruf miring (italics). Notasi 

harus singkat dan jelas dan ditulis sesuai dengan gaya standar penulisan. Simbol / 

tanda-tanda harus jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan nomor 1 dan 

angka l (juga angka 0 dan huruf O). 

Apabila di latar belakang terdapat tabel, grafik, bagan, atau kutipan maka 

mengikuti ketentuan berikut : 

Judul tabel, grafik, dan bagan ditulis dengan ukuran font 12 (huruf tebal) di atas 

tabel dan diberi nomer. Tabel, grafik, dan bagan ditulis dengan Times New 

Roman font 10 dan 1 spasi, sebagaimana yang ditentukan dalam format yang 

diberikan di bawah ini sebagai contoh.  

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Tabel 1. Sebaran IQ Ditinjau Dari Jenis Kelamin Pada Setiap Tahap Usia 

Usia 
Jenis Kelamin 

L P 

5 110 111 

6 112 111 

7 109 109 

8 109 111 

Catatan : L = Laki-laki; P = Perempuan 

(2 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Moderating effects of leader-leader exchange on employees attitudes 

toward the organizational and its customers 

 (2 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

 

Kutipan yang digunakan adalah kutipan langsung.  Jika ada catatan kaki harus 

dihindari. Kutipan dengan kurang dari 4 baris harus diintegrasikan ke dalam teks, 

Leader-Leader 

Organizational 

identification 

Leader-Member 

Exchange 
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antara tanda kutip; sementara itu,  lebih dari 4 baris harus dipisahkan dari teks 

dengan 1 spasi, font 12 antara tanda kutip. Setiap kutipan disertai dengan nama 

belakang penulis. Nama belakang penulis dapat ditempatkan sebelum atau pada 

kutipan. Ada beberapa cara penulisan kutipan:  

1. Buku 1, 2 Pengarang 

Sitasi : 

 Coparenting adalah  jumlah dukungan yang saling diberikan oleh 

orang tua dalam membesarkan anak (Santrock, 2012) 

 Santrock (2012) menyatakan bahwa coparenting merupakan jumlah 

dukungan yang saling diberikan oleh orang tua dalam membesarkan 

anak 

Daftar Pustaka : 

Santrock, John W. (2012). Life Span Development : Perkembangan Masa 

Hidup. Jilid 2. Edisi 13. Jakarta: Erlangga. 

2. Buku 3,4,5 Pengarang 

Sitasi : 

 Untuk kutipan awal, cantumkan semua pengarangnya, kutipan 

selanjutnya gunakan et al.  

Contoh : Penelitian merupakan metode sistematis…. (Hafiz, Ishmah, 

Herwatin & Purwaningsih, 2012) 

 Kutipan selanjutnya 

Contoh : Pilihan metode penelitian harus dipertimbangkan 

berdasarkan rumusan masalah atau variabel penelitian (Hafiz et al, 

2012) 

Daftar Pustaka : 

Hafiz, M., Ishmah, N., Herwatin, A., & Purwaningsih A. (2012). 

Metodologi Penelitian. Bandung: PT Grasindo 

3. Buku 6 atau 7 Pengarang 

Sitasi :  

Gunakan nama akhir dari pengarang utama diikuti dengan et al 

Contoh: Pilihan metode penelitian harus dipertimbangkan berdasarkan 

rumusan masalah atau variabel penelitian (Hafiz et al, 2012) 

Daftar Pustaka : 

Hafiz, M., Ishmah, N., Herwatin, A.,  Purwaningsih A., & Wahyuni, T, 

Ismanto, A.Y. (2012). Metodologi Penelitian. Bandung: PT 

Grasindo 

4. Buku ≥ 8 Pengarang 

Sitasi : 

Format kutipan sama seperti 7 pengarang 
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Contoh: Pilihan metode penelitian harus dipertimbangkan berdasarkan 

rumusan masalah atau variabel penelitian (Hafiz et al, 2012) 

Daftar Pustaka : 

Masukkan hingga enam pengarang kemudian beri tanda titik 3x, kemudian 

masukkan nama pengarang terakhir. 

Hafiz, M., Ishmah, N., Herwatin, A.,  Purwaningsih A., & Wahyuni, T, 

… Rozi, F. (2012). Metodologi Penelitian. Bandung: PT Grasindo 

5. Badan Korporasi /kelompok sebagai pengarang 

Sitasi : 

Kutipan pertama ditulis nama kelompok dengan singkatannya, kutipan 

selanjutnya dapat disingkat) 

Contoh: 

Kutipan Awal : … (World Health Organization [WHO], 2010 

Kutipan selanjutnya : … (WHO, 2010) 

Daftar Pustaka : 

World Health Organization. (2010). Looking at residential care in 

hospital. Washington DC, United State : Author  

Jika nama penulis sama dengan badan korporasi, bisa sebagai penerbit 

 

6. Informasi sejenis dari beberapa pengarang 

Sitasi : 

Sitasi ditulis alfabetis dipisahkan dengan titik koma (;) 

Contoh: 

Pilihan metode penelitian harus dipertimbangkan berdasarkan rumusan 

masalah atau variabel penelitian (Hafiz, 2012; Herwatin, 2011) 

Daftar Pustaka : 

Hafiz, M. (2012). Research Methods: Qualitative and Quantitative. 

Bandung: PT Grasindo 

Herwatin, A. (2011). Research and Development Methods. Jakarta : 

Gramedia 

7. Sitasi sumber sekunder 

Sertakan penulis asli dan penulis yang mengutip 

Contoh:  

Menurut Ishmah (dalam Hafiz, 2012) menjelaskan metode penelitian 

merupakan….. 

8. Kutipan langsung < 40 kata 

Gunakan tanda kutip (“…”)  

Contoh: 

“Pilihan metode penlitian harus dipertimbangkan berdasarkan rumusan 

masalah atau variabel penelitian” (Hafiz, 2012 : 40) 

9. Kutipan langsung ≥ 40 kata 

Tidak menggunakan tanda kutip, namun paragraf menjorok ke dalam 2 spasi 

Contoh:  

Prinsip pengajaran dan pembelajaran merupakan hal yang sangat 

penting. Prinsip ini berkaitan dengan penerapan ketrampilan di dalam 

kelas. Siswa diajarkan prinsip-prinsip mengenai pembelajaran dan 
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pengajaran yang diasosiasikan dengan ketrampilan dalam penguasaan 

kelas. (Purwaningsih, 2013 : 23) 

10. Kutipan dari internet tanpa halaman 

Jika ada pengarang, tahun, halaman beri tanda kurung. Jika tidak ada 

halaman, gunakan nomor paragraf 

Contoh: Lembaga Ombudsman Republik Indonesia memaparkan bahwa 

“penting untuk adanya lembaga yang bertugas mengawasi jalannya 

pemerintahan” (Ombudsman Republik Indonesia, 2017. Paragraf 2) 

 

Daftar Pustaka: 

Ombudsman Republik Indonesia. (2017). Peran dan Fungsi Ombudsman 

Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Diakeses dari 

https://www........................  

 (1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Teori Dasar 1 (font 12, bold) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Teori dasar ditulis langsung nama variabel atau  konsepnya, misal Resiliensi. 

Penulisan sebagaimana ketentuan diatas yaitu font 12, bold. Antara paragraf, 1 

spasi, font 12. 

Penjelasan teori dasar ditulis dengan Times New Roman, 1 spasi, font 12, rata kiri 

dan kanan, sejajar latar belakang.  

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Hubungan  Antar  Variabel (Font 12, Bold) 

Penjelasan tentang dinamika keterikatan antar variabel, dapat diperjelas dengan 

jurnal-jurnal terkait. Digambarkan pula kerangka pikir penelitian dalam bentuk 

gambar. 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Hipotesa 1 (apabila ada, font 12, bold) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Hipotesa ditulis dengan Times New Roman, 1 spasi, font 12, rata kiri dan kanan, 

sejajar latar belakang.  Apabila terdapat lebih dari 1 hipotesa, maka penulisan 

mengikuti aturan ini. 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 
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Hipotesa 2 (apabila ada, font 12, bold) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Hipotesa ditulis dengan Times New Roman, 1 spasi, font 12, rata kiri dan kanan, 

sejajar latar belakang.  Apabila terdapat lebih dari 1 hipotesa, maka penulisan 

mengikuti aturan ini. 

(2 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

 

METODE PENELITIAN (font 12, bold, center) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Rancangan Penelitian (font 12, bold) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Penjelasan rancangan penelitian ditulis dengan Times New Roman, 1 spasi, font 

12, rata kiri dan kanan, sejajar latar belakang. Apabila lebih dari satu paragraf, 

maka jarak antar paragraf adalah 1 spasi, font 12. 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Subjek Penelitian (font 12, bold) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Penjelasan subjek penelitian ditulis dengan Times New Roman, 1 spasi, font 12, 

rata kiri dan kanan, sejajar latar belakang. Apabila lebih dari satu paragraf, maka 

jarak antar paragraf adalah 1 spasi, font 12. 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Variabel dan Instrumen Penelitian  (font 12, bold) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Penjelasan variabel dan instrumen penelitian ditulis dengan Times New Roman, 1 

spasi, font 12, rata kiri dan kanan, sejajar latar belakang. Apabila lebih dari satu 

paragraf, maka jarak antar paragraf adalah 1 spasi, font 12. Variabel dan 

instrument penelitian menjelaskan tentang variabel yang diteliti, definisi 

operasional dan instrumen yang digunakan. Hasil tryout yang menggambarkan 

validitas dan reliabilitas alat ukur dijelaskan pula pada bagian ini. 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 
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Prosedur dan  Analisa Data ( font 12, bold)  

Penjelasan  tentang prosedur penelitian ditulis dengan  Times New Roman, 1 

spasi, font 12, rata kiri dan kanan, sejajar latar belakang. Teknik analisa data tidak 

perlu menampilkan rumus statistik yang  digunakan. Apabila lebih dari satu  

paragraf, maka jarak antar paragraf adalah  1 spasi, font 12. 

(2 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

 

HASIL  PENELITIAN (font 12, bold, center) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Penjelasan hasil  penelitian ditulis dengan Times New Roman, 1 spasi, font 12, 

rata kari dan kanan, sejajar latar belakang. Apabila dalam hasil penelitian terdapat 

tabel, grafik, atau bagan maka aturan  penulisan mengikuti penjelasan yang  telah 

diterangkan  sebelumnya. Jarak antara paragraf adalah  1 spasi, font 12. 

(2 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

 

DISKUSI (font 12, bold, center) 

(1 baris kosong, 1 spasi, font 12) 

Penjelasan diskusi ditulis dengan Times New Roman, 1 spasi, font 12, rata kiri 

dan kanan sejajar latar belakang. Apabila lebih dari satu  paragraf, maka jarak  

antar paragraf adalah 1 spasi, font 12.  

(2 baris kosong, 1 spasi, font 12) 
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implikasi ditulis dalam bentuk  narasi, bukan poin-poin. 
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B. Contoh Penulisan 1 (Jenis Skripsi Korelasional) 

 

FATHER INVOLVEMENT DALAM PENGASUHAN ANAK USIA 

TODDLER DITINJAU DARI KEPUASAN 

PERNIKAHAN PADA ISTRI 

 

Intan Rachmawati 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 

intaanrch@gmail.com 

 

Keikutsertaan ayah dalam mengasuh anak dapat mempengaruhi keadaan 

psikologis dari ibu, ibu akan merasa senang dan terbantu karena ayah 

meluangkan waktu untuk mengasuh anak mereka disela-sela kesibukannya 

bekerja. Kondisi ini diprediksi dapat meningkatkan kepuasan pernikahan pada 

istri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara father 

involvement dalam pengasuhan anak dengan kepuasan pernikahan pada istri. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, di 

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Subjek penelitian adalah 100 orang 

istri yang tidak bekerja dari suami yang bekerja, memiliki anak pertama usia 

1-3 tahun, dan istri tidak dibantu siapapun dalam hal mengasuh anak. Metode 

pengambilan data menggunakan skala father involvement yang dan skala 

kepuasan pernikahan diadaptasi dari ENRICH Marital Satisfaction Scale. Uji 

analisis menggunakan korelasi product moment pearson menunjukkan ada 

hubungan positif yang signifikan antara father involvement dalam pengasuhan 

anak dengan kepuasan pernikahan pada istri.  

 

Kata kunci: keterlibatan ayah, pengasuhan anak, kepuasan pernikahan 

 

Father involvement in parenting can affect psychological condition of the 

mother, the condition of which will make her happy and pleased because her 

husband is willing to spend time to do parenting tasks although he is busy to 

earn some money for the family. This condition is believed to be able to 

increase marriage satisfaction from the wife’s perspective. This study aims at 

finding out the connection between father involvement in parenting and 

marriage satisfaction from the wife’s perspective. Sampling technique is 

cluster random sampling, at Singosari sub district of Kabupaten Malang. The 

research subject were 100 housewives of working men, having first children 

of 1 to 3 years of age, and do not have any assistant to take care their 

children. Data collection was obtained through father involvement scale and 

marriage satisfaction scale was adapted from ENRICH Marital Satisfaction 

Scale. Test analysis using product moment pearson correlation shows that 

there is a significantly positive relation between father involvement in 

parenting with wife satisfaction in marriage.  

 

Keywords: Father involvement, parenting, marital satisfaction 
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Setiap individu yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu 

menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. 

Ketika individu merasakan senang, bahagia dan sejahtera lahir batin maka ia 

akan memperoleh kepuasan dalam pernikahan. Sayangnya tidak semua 

pernikahan berjalan mulus sesuai dengan harapan, yang menyebabkan individu 

tidak dapat merasakan kepuasan pernikahan. Padahal kepuasan pernikahan 

dinilai sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan pasangan yang telah 

menikah.  

Pentingnya kepuasan pernikahan dipertegas oleh Lavenson, Carstensen & 

Gottman (1993) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa kepuasan 

pernikahan dapat mempengaruhi kesehatan baik mental maupun fisik. Dengan 

kata lain pasangan dari pernikahan yang puas memiliki tingkat kesehatan mental 

dan fisik yang lebih baik dari pasangan yang merasa tidak puas dengan 

pernikahannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Lavenson, Haase 

dan Bloch (2014) yang menemukan bahwa interaksi pada pasangan yang merasa 

puas akan pernikahannya yaitu berupa emosi positif seperti afeksi, humor, minat, 

dan kesenangan, lebih sering muncul bila dibandingkan dengan pernikahan yang 

tidak puas, dimana hal yang sering muncul adalah emosi negatif, seperti marah, 

rasa benci, keluhan, rasa sedih, ketegangan, pembelaan diri, sifat ingin menguasai, 

perkelahian, dan mengacuhkan. 

 

Kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain seperti yang 

disampaikan oleh Kim (2010) yaitu: komunikasi pasangan, dukungan keluarga, 

batasan peran keluarga yang kurang jelas, serta konflik peran.  Salah satu masalah 

konflik peran yang muncul adalah terkait dengan pengasuhan anak.  Di dalam 

pernikahan, biasanya terjadi pembagian peran, dimana sosok suami seringkali 

digambarkan sebagai orang kedua dalam pengasuhan anak. Di berbagai keadaan, 

umumnya sosok istri lebih utama pada aktivitas keluarga terutama mengenai 

pengasuhan anak. Namun saat ini, peran suami yang telah digambarkan sebagai 

pencari nafkah dan banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dituntut untuk 

terlibat dalam pengasuhan anak.  

 

Banyaknya waktu yang suami habiskan di luar rumah, membuat intensitas dan 

kesempatan bersama keluarga, terlebih dalam hal pengasuhan anak menjadi 

kurang. Hal inilah yang menjadikan sosok suami seringkali dikesampingkan 

dalam hal pengasuhan anak. Dalam laman mommies daily juga menyebutkan 

bahwa dengan peran pencari nafkah tersebut, seorang ayah tidak terlalu terlibat 

dalam mengasuh anak-anaknya dengan alasan lelah sepulang bekerja. Namun 

untuk saat ini, peran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, namun juga 

dituntut untuk terlibat dalam pengasuhan anak. Seperti yang disebutkan dalam 

laman Liputan 6, banyak penelitian yang menjelaskan, penting bagi ayah untuk 
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ikut terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya, dan tak sekedar jadi sosok pemberi 

nafkah. 

 

Keikutsertaan suami dalam mengasuh anak mampu membuat istri menjadi lebih 

senang dan bangga karena suami masih meluangkan waktu untuk mengasuh 

anak mereka disela-sela kesibukan bekerja. Kondisi tersebut dirasa dapat 

meningkatkan kepuasan pernikahan pada istri. Dalam laman liputan 6  

mengatakan bahwa ketika suami aktif mengasuh anak, terdapat beberapa 

manfaat yang akan didapatkan, antara lain kedekatan emosional antara ayah dan 

anak, tingkat stres ibu menurun, beban ibu menjadi berkurang, serta istri dapat 

membagi waktu untuk kegiatan lainnya. 

Day & Lamb (dalam Santrock, 2007) mencatat bahwa terjadi perubahan yang 

sangat besar pada peran ayah dalam keluarga di Amerika Serikat. Selama masa 

penjajahan di Amerika, ayah bertanggung jawab atas pengajaran moral. Dengan 

adanya revolusi industri, fokus peran ayah berubah untuk menekankan posisinya 

sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Menjelang tahun 1970, minat ayah sebagai 

orang tua aktif dan penyayang mulai muncul. Ayah bukan hanya bertanggung 

jawab untuk mendisiplinkan, mengontrol anak, dan mencari nafkah bagi keluarga, 

melainkan juga melibatkan diri secara aktif dalam pengasuhan anak. 

 

Sebuah penelitian oleh Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, & Bremberg (2007) 

dilakukan secara longitudinal pada 24 orang ayah yang memiliki anak berusia 

bayi mengenai peran father involvement pada perkembangan anak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 22 anak memperoleh pengaruh yang positif. 

Father involvementmemberikan dampak positif dengan berkurangnya masalah 

perilaku pada anak laki-laki dan masalah psikologis pada anak perempuan. Selain 

itu, juga akan memberikan dampak meningkatkan perkembangan kognitif, 

mengurangi kenakalan dan perilaku yang merugikan pada keluarga dengan status 

sosial ekonomi yang rendah.  

 

Pentingnya father involvement untuk meningkatkan kepuasan pernikahan pada 

istri juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Lee & Doherty (2007) bahwa 

kepuasan pernikahan dan father involvement dalam pengasuhan memiliki 

hubungan yang positif. Selain itu, penelitian Simonelli, Parolin, Sacchi, De Palo 

& Vieno (2016) juga menemukan pada penelitiannya bahwa father 

involvementmempengaruhi kualitas interaksi keluarga pada tahap awal 

perkembangan anak. Kepuasan pernikahan umumnya menurun, terutama pada 

suami ketika seorang anak lahir (Belsky & Pensky dalam Santrock, 2007). 

Penurunan ini mungkin terjadi karena beberapa alasan, seperti tuntutan finansial 

yang meningkat, tuntutan fisik untuk merawat anak, batasan karena telah menjadi 

orangtua, tuntutan emosional dari tanggung jawab keluarga yang baru. Namun, 

seiring berjalannya waktu, pengasuhan oleh ayah diasosiasikan dengan banyak 
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karakteristik positif. Seperti contoh, penelitian yang menemukan bahwa 

pengasuhan oleh ayah berhubungan dengan menjadi pasangan yang baik, warga 

negara yang baik, dan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan tetangga dan 

masyarakat (Snarey dalam Santrock, 2007).  

 

Penelitian terkait father involvement dan kepuasan pernikahan juga dilakukan oleh 

Kwok, Cheng, Chow & Ling (2013) pada 1.140 ibu dengan usia, tingkat 

pendidikan dan pendapatan rumah tangga yang berbeda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penilaian terhadap kepuasan ibu terkait father involvement 

dalam pengasuhan menunjukkan kepuasan pernikahan yang tinggi. Dimana ibu 

yang melaporkan puas akan ayah yang terlibat dalam mengasuh anak, memiliki 

kepuasan pernikahan yang lebih tinggi pula. Ketika ayah terlibat dalam kegiatan 

mengasuh anak dan tidak hanya menjadi peran pencari nafkah, ibu akan merasa 

bersyukur, beban pada ibu akan berkurang, merasa dicintai, dan memiliki 

komitmen cinta dari ayah. Hasil penelitian di atas tersebut menguatkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Mehall, Spinrad, Eisenberg, & Gaertner (2009) 

yang menyatakan bahwa ibu yang lebih puas dengan father involvement dalam 

pengasuhan anak, lebih cenderung merasa puas dengan pernikahannya. 

 

Kepuasan pernikahan yang sangat tinggi menandakan individu merasa puas dan 

bahagia dengan pernikahan maupun rumah tangga yang dijalaninya. Pernikahan 

tersebut dirasa mampu memberikan perasaan tentram, aman, dan memuat individu 

merasa lebih berarti, lengkap, serta lebih optimis menghadapi masa depannya. 

Kelekatan antara suami istri meliputi siap terhadap pernikahan dan 

konsekuensinya, saling ketertarikan, saling menghargai, serta pembagian peran 

dalam pernikahannya dinilai yang paling mendukung terjadinya kepuasan 

pernikahan (Pujiastuti & Retnowati, 2004) 

 

Pernikahan yang memuaskan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. 

Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kepuasan pernikahan. Kenyataannya, 

kepuasan pernikahan tidak mudah diperoleh. Banyak pasangan yang menghadapi 

kesulitan dan merasa tidak puas dengan pernikahannya. Fischer (dalam Zulaikah 

2008) menyatakan bahwa perasaan tidak puas dalam suatu pernikahan merupakan 

awal kegagalan pernikahannya. Seseorang yang tidak puas dengan pernikahannya 

akan memilih perceraian sebagai titik akhir bila berbagai upaya tidak dapat 

dilakukan untuk memperbaiki kondisi pernikahannya tersebut.  

 

Fower (1998) dan Kurdek (2002) juga menyatakan salah satu konsekuensi dari 

pernikahan yang tidak puas adalah perceraian. Hurlock (1980) berpendapat bahwa 

perceraian merupakan puncak dari ketidakpuasan pernikahan yang tertinggi, dan 

terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi untuk saling 

memuaskan, saling melayani, dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat 
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memuaskan kedua belah pihak. Afni & Indrijati (2011) menemukan alasan istri 

untuk menggugat cerai suami dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan secara 

materil, fisik, dan psikologis dari pasangannya.  

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan  kuantitatif dan bukan penelitian longitudinal. Subjek 

yang digunakan dalam penelitian kepuasan pernikahan biasanya adalah pasangan, 

namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah salah satu dari pasangan yaitu 

istri. 

  

Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan father involvement dalam pengasuhan anak usia toddler 

ditinjau dari kepuasan pernikahan pada istri. Manfaat penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran father involvement dalam pengasuhan anak usia toddler dan 

mengetahui hubungannya terhadap kepuasan pernikahan pada istri sehingga hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengadakan 

program penyuluhan atau psikoedukasi mengenai father involvementdalam 

pengasuhan anak usia toddler. 

 

Kepuasan Pernikahan 

Kepuasan pernikahan berasal dari kata kepuasan dan pernikahan. Kepuasan 

(satisfaction) dalam kamus lengkap psikologi (Chaplin, 2009) diartikan sebagai 

satu keadaan kesenangan dan kesejahteraan, disebabkan karena orang telah 

mencapai satu tujuan atau sasaran. Sedangkan pernikahan adalah hubungan 

pasangan yang disetujui secara sosial yang melibatkan emosi, peryaan, hokum, 

kesetiaan secara seksual, dan pengasuhan (Williams, Sawyer, & Wahlstrom, 

2006). Selanjutnya menurut Weiss (dalam Habibi, 2015) kepuasan pernikahan 

merupakan pengalaman yang subjektif, perasaan yang kuat dan sebuah perilaku 

yang didasari atas faktor-faktor antar individu yang dipengaruhi oleh kuatitas 

interaksi di dalam pernikahan yang dijalani. 

 

Menurut Lemme (dalam Wulandari, 2014) kepuasan pernikahan adalah evaluasi 

suami istri terhadap hubungan pernikahan yang cenderung berubah sepanjang 

perjalanan pernikahan. Kepuasan pernikahan dapat merujuk pada bagaimana 

pasangan suami istri mengevaluasi hubungan pernikahan mereka, apakah 

memuasakan atau tidak (Hendrick & Hendrick, 1992). Menurut Hughes & Noppe 

(1985) menyatakan bahwa kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh pasangan 

tergantung pada tingkat dimana mereka merasakan pernikahannya tersebut sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan. Menurut Hawkins (dalam Olson & Hamilton, 

1983) kepuasan pernikahan merupakan perasaan subjektif dari kebahagiaan, 

kepuasan, dan pengalaman yang berkesan dengan pasangan dengan 

mempertimbangan semua aspek dari pernikahannya.  

 

Menurut Hendrick & Hendrick (1992) terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pernikahan, (1) Premarital Factors a)Latar belakang 
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ekonomi, dimana status ekonomi yang dirasa tidak sesuai dengan harapan akan 

dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan pernikahan; b) Pendidikan, 

dimana pasangan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan merasakan 

kepuasan yang lebih rendah karena lebih banyak mendapatkan streson seperti 

pengangguran atau tingkat penghasilan rendah c) Hubungan dengan orang tua 

yang akan mempengaruhi sikap pasangan terhadap romantisme, pernikahan, dan 

perceraian. (2) Postmarital Factors a) Kehadiran anak sangat berpengaruh 

terhadap menurunnya kepuasan pernikahan terutama pada wanita (Bee & 

Mitchell, 1984). Penelitian menunjukkan bahwa dengan bertambahnya anak dapat 

menambah stress pasangan dan mengurangi waktu bersama pasangan (Hendrick 

& Hendrick, 1992). Kehadiran anak dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan 

suami istri berkaitan dengan harapan akan keberadaan anak tersebut; b) Lama 

pernikahan, dimana seperti yang dikemukakan oleh Duvall & Miller (1985) 

bahwa tingkat kepuasan pernikahan tertinggi di awal pernikahan, kemudian 

menurun setelah kehadiran anak dan meningkat kembali setelah anak mandiri. 

 

Fowers & Olson (1989) yang mengacu pada ENRICH Marital Satisfaction Scale 

mengemukakan beberapa aspek untuk mencapai kepuasan pernikahan, yaitu (1) 

Isu Kepribadian, yaitu persepsi seseorang tentang perilaku pasangannya, 

kebiasaan dan tingkat kepuasan yang dirasakan seseorang akan kepribadian yang 

dimiliki pasangan, (2) Kesetaraan peran, perasaan dan perilaku indivitu tentang 

berbagai macam peran dalam pernikahan, mencakup peran dalam pekerjaan, 

rumah tangga, peran seks, dan peran sebagai orang tua, (3) Komunikasi, yaitu 

perasaan dan perilaku seseorang ketika sedang berkomunikasi dengan 

pasangannya. Hal tersebut mencakup tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh 

pasangan ketika bertukar pikiran, (4) Pemecahan masalah, yaitu persepsi pasangan 

terhadap suatu masalah serta bagaimana pemecahannya. Diperlukan adanya 

keterbukaan pasangan untuk mengenal dan memecahkan masalah yang muncul 

serta strategi yang digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik, (5) Pengaturan 

keuangan, yaitu sikap dan cara pasangan mengatur keuangan, bentuk-bentuk 

pengeluaran dan pembuatan keputusan tentang keuangan, (6) Aktivitas waktu 

luang, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan waktu luang. Dalam 

hal ini kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan sosial, sendiri, dan harapan untuk 

menghabiskan waktu bersama pasangannya, (7) Hubungan seksual, yaitu perasaan 

pasangan tentang kasih sayang dan hubungan seksual. Dalam hal ini mencakup 

masalah-masalah seksual, perilaku seksual, kesetiaan secara seksual kepada 

pasangan, dan mengontrol kelahiran, (8) Anak dan pengasuhan, yaitu perasaan 

suami istri ketika mempunyai anak dan membesarkan anak, yang mencakup 

masalah disiplin, tujuan yang ditentukan untuk anak, dan dampak yang 

disebabkan oleh keberadaan anak dalam hubungan pernikahan, (9)  Keluarga dan 

teman, yaitu perasaan, sikap dan harapan untuk menghabiskan waktu bersama 

keluarga dan teman-teman, (10) Orientasi agama, yaitu sikap dan kepedulian 

seseorang dalam hal keyakinan beragama serta bagaimana pelaksanaannya dalam 

sebuah keluarga di kehidupan sehari-hari. 
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Father Involvement 

 

Father involvement merupakan teori dalam psikologi yang diturunkan dari teori 

parenting. Pengasuhan atau parenting adalah suatu perilaku yang pada dasarnya 

mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitif, penuh penerimaan, bersifat 

resiprokal, pengertian, dan memiliki respon yang tepat pada kebutuhan anak 

(Garbarino & Benn, 1992). Dalam hal mengasuh anak, perlu adanya kerja sama 

dari orang tua baik ayah maupun ibu untuk menerapkan pengasuhan bersama atau 

coparenting.  

 

Father involvement seringkali digambarkan dengan jumlah waktu yang ayah 

habiskan bersama dengan anaknya atau interaksi langsung antara ayah dan anak 

(Hawkins, Bradford, Palkovitz, Christiansen, Day, & Call; 2002). Hal itu terjadi 

karena waktu seringkali dianggap orangtua sebagai hal yang paling penting dalam 

keterlibatan dengan anaknya (Daly & Hochschild dalam Hawkins dkk, 2002). 

Akan tetapi, waktu bukan satu-satunya dimensi yang penting dalam father 

involvement(Palkovitz dalam Hawkins dkk, 2002).  

 

Father involvement dapat didefinisikan sebagai interaksi ayah yang mengacu pada 

tugas yang membesarkan anak, kegiatan memelihara maupun bermain (Dolan 

dalam Dumaria, 2012). Keterlibatan ini termasuk jumlah waktu yang dihabiskan 

bersama dengan anak, seperti melakukan kegiatan berbagi makan, menghabiskan 

waktu luang dengan memandikan, menyiapkan makan dan pakaian, dan bermain 

bersama antara ayah dan anak (Allen & Daly, 2007). Menurut Cabrera, Tamis-

LeMonda, Lamb, & Boller (1999), father involvement adalah sebuah konsep 

multidimensional yang terus berkembang baik dalam level ilmu pengetahuan 

maupun level kesadaran publik. Sementara Lamb, dkk (dalam Hawkins dkk, 

2002) mendefinisikan father involvementsebagai sebuah konstruk 

multidimensional yang mencakup komponen afektif, kognitif, dan etis, serta 

komponen tingkah laku yang dapat diobservasi, termasuk pula di dalamnya 

bentuk keterlibatan secara tidak langsung, seperti mendukung peran ibu dalam 

pengasuhan dan menyediakan penghidupan bagi keluarga. Pleck menyatakan 

father involvementadalah perilaku ikut serta secara positif yang dilakukan ayah 

dalam pengasuhan anaknya (dalam Hodgins, 2007). 

 

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai father involvement, sebelumnya Lamb, 

Pleck, Charnov, dan Levine (dalam Pleck, 1997) mengemukakan tiga komponen 

yang terdiri dari paternal engagement, accessibility atau availability to the child, 

dan responsibility. Perkembangan penelitian mengenai father 

involvementkemudian membawa Pleck (2010) pada lima komponen baru dari 

father involvementyang terdiri dari tiga komponenutama dan dua komponen 

tambahan. Komponen tersebut antara lain yaitu, (1) Positive engagement 

activities, interaksi langsung yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya melalui 

perawatan atau pengasuhan dan aktivitas lainnya dengan tujuan untuk 

meningkatkan perkembangan anak. Contoh positive engagement activities adalah 

ayah menghabiskan waktunya bermain berdua bersama anak ketika berada di 

rumah, ayah memandikan anak ketika ia berada di rumah, (2) Warmth and 

responsiveness, yaitu kehangatan dan sikap ayah yang responsif terhadap sinyal 
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yang diberikan oleh anak. Contohnya adalah ayah akan menggendong anak bila 

anak menangis, ayah bersikap saat anak mengeluarkan suara-suara, ayah akan 

menanggapinya dengan mengajaknya mengobrol, (3) Control, komponen 

inimerujuk pada aktivitas monitoring dan pembuatan keputusan. Dalam konteks 

ini, monitoring yang dimaksud adalah dimana seorang ayah mengetahui apapun 

mengenai keberadaan anak, dan juga aktivitas-aktivitas dimana ayah ikut 

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan mengenai anak (Pleck dan Hofferth 

dalam Pleck, 2010). Contoh control ialah karena ayah mengetahui pentingnya Air 

Susu Ibu (ASI) bagi kesehatan anak, makan ayah berusaha membantu meyakinkan 

ibu agar memberikan ASI eksklusif pada anak, (4) Indirect care, yaitu mengacu 

pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan pengasuhan dan perkembangan, 

namun aktivitas tersebut tidak secara langsung melibatkan interaksi dengan anak. 

Aktivitas mencari nafkah juga tidak termasuk dalam komponen ini (Pleck, 2010). 

Komponen ini terdiri dari dua kategori, yaitu material indirect caredan social 

indirect care. Material indirect care merupakan kegiatan yang mencakup 

penyediaanbarang-barang dan juga fasilitas yang dibutuhkan anak (Hossain, Kelly 

dalam Pleck, 2010). Contohnya adalah membelikan anak mainan yang sesuai 

dengan masa perkembangannya. Social indirect caremerujuk pada kegiatan yang 

bertujuan untuk memperkenalkan anak pada komunitas di sekitarnya. Contohnya 

ialah dengan membina hubungan dengan teman sebaya dan instansi yang terkait 

demi kepentingan perkembangan anak, (5) Process Responsibility, memastikan 

bahwa kebutuhan anak akan empat komponen sebelumnya telah terpenuhi, 

dengan melibatkan proses pengambilan inisiatif dan memantau apa saja yang 

diperlukan oleh anak. Contohnya adalah ketika mengantar anak berobat ke dokter, 

ayah berinisiatif untuk menanyakan kondisi anaknya dan apa saja yang diperlukan 

demi kesehatan anaknya.  

 

Anak Usia Toddler 

 

Secara umum Papalia, Olds & Feldman (dalam Dariyo, 2011) membagi 

perkembangan manusia menjadi sembilan tahap, yakni: masa pre-natal, bayi dan 

dibawah tiga tahun (toddler), anak-anak awal (early childhood), anak tengah 

(middle childhood) anak akhir (late children), remaja (adolescence), dewasa muda 

(young adulthood), dewasa tengah (middle adulthood), dan dewasa akhir (late 

adulthood). Toddler adalah anak berusia 12-36 bulan atau 1-3 tahun (Wong, 

Hockenberry, Wilson, Winkelstein, dan Schwartz; 2005). Masa ini merupakan 

masa eksplorasi lingkungan yang intensif karena anak berusaha mencari tahu 

bagaimana semua dapat terjadi (Potter & Perry, 2009). Selain itu, anak usia 1-3 

tahun mulai menampilkan sikap dan perilaku tempertantrum, negativisme, dan 

keras kepala (Ball & Bindler, 2003) 

 

Pertumbuhan dan perkembangan anak toddler meliputi perubahan fisik, 

perubahan kognitif, dan perubahan psikososial (Potter & Perry, 2009). 

Keterampilan motorik yang berkembang cepat memungkinkan anak melakukan 

kegiatan perawatan diri seperti makan, memakai baju, dan toilet training. Pada 

awal masa toddler, anak dapat berjalan dengan posisi tegak dengan kaki terpisah 

jauh, perut yang membusung, dan lengan terbuka ke samping untuk 

mempertahankan keseimbangan. Keterampilan motoric lainnya mencakup berlari, 
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melompat, berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik dan menendang bola. 

Sebagian besar dapat mengendarai sepeda roda tiga, memanjat tangga dan berlari 

cepat saat berusia 3 tahun (Potter & Perry, 2009).   

 

Perkembangan kognitif anak toddler meliputi kosakata, kemampuan mengingat 

kejadian dan permulaan untuk menempatkan pemikiran kedalam kata-kata. Pada 

usia 18 bulan, anak toddler dapat menggunakan 10 kata. Pada usia 24 bulan, 

perbendaharaan kata berkisar 300 kata dan anak umumnya mampu mengucapkan 

kalimat yang tersusun dari dua kata (Hockenberry & Wilson dalam Potter & 

Perry, 2009).  

 

Perkembangan psikososial anak usia toddlerterdiri dari beberapa fase. 

Karakteristik perkembangan psikososial anak toddler berada pada fase autonomy 

versus shame and doubt atau inisiatif versus rasa malu dan bersalah (Erikson, 

1963 dalam Muscari, 2004). Teori lain mengemukakan bahwa, anak usia toddler 

berada pada fase preoperasional dimana sifat egosentris sangat menonjol (Piaget 

1976 dalam Wong dkk, 2005). Kohlberg (dalam Muscari 2004) menggolongkan 

masa anak usia toddler termasuk dalam fase prekonvensional yaitu anak mulai 

belajar baik dan buruk serta benar atau salah melalui budaya sebagai dasar 

peletakan nilai moral. Kohlberg (1958) menggolongkan fase ini dalam tiga sikap 

yaitu egosentris, orientasi, dan inisiatif (Wong dkk, 2005). Sikap egosentris yang 

diperlihatkan pada anak toddler usia 18-24 bulan yaitu mempunyai rasa keinginan 

sendiri ketika ingin melakukan sesuatu kemauannya sendiri (Borgenicht & Kuhn, 

2005). 

 

Father Involvement dan Kepuasan Pernikahan 

 

Pada umumnya, tugas pengasuhan lebih utama dilakukan oleh ibu. Peran ayah 

dalam keluarga lebih banyak mengacu pada peran-peran yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan perkembangan anak, seperti peran dalam mencari 

nafkah. Namun saat ini ayah dituntut untuk terlibat dalam pengasuhan anak. Ayah 

diharapkan untuk aktif pada kegiatan anak dan juga melibatkan dirinya secara 

lebih ekspresif dengan anak-anaknya. Pleck (2010) menyatakan bahwa 

keterlibatan ayah terdiri dari lima komponen, yaitu positive engagement activities, 

warmth and responsiveness, control, indirect care, dan process responsibility. 

 

Kepuasan dalam pernikahan merupakan kepuasan yang dirasakan oleh pasangan 

tentang hubungan mereka. Terpenuhinya kebutuhan, harapan dan keinginan baik 

suami maupun istri dalam pernikahan akan meningkatkan perasaan senang dalam 

hubungan pernikahan yang dijalani. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan 

bahwa salah satu aspek yang dapat kepuasan pernikahan adalah terkait 

pengasuhan. Terlibatnya ayah dalam mengasuh anak dapat meningkatkan 

kepuasan pada pernikahan pada istri. Untuk itu, father involvementdalam 

mengasuh anak perlu dilakukan, salah satunya untuk meningkatkan kepuasan 

pernikahan pada istri. Hal ini dapat terjadi karena disela-sela kesibukan untuk 

bekerja, ayah ikut serta dalam mengasuh anak-anak mereka. Selain itu, father 

involvement terdapat beberapa manfaat bagi ibu yaitu berkurangnya beban ibu 

dalam mengurus rumah tangga, ibu dapat membagi waktu untuk kegiatan lainnya, 
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mampu menurunkan tingkat stres ibu, ibu memiliki pengalaman berkesan ketika 

ayah turut serta mengasuh anak, ibu merasa lebih bahagia dan puas akan rumah 

tangganya. Hal tersebut di atas dirasa mampu meningkatkan kepuasan pernikahan 

bagi istri. 

 

Menurut Kwok dkk (2013) kepuasan pernikahan sangat penting bagi 

kesejahteraan ibu dan juga hubungan antara orang tua dan anak. Dimana ibu yang 

puas akan ayah yang terlibat dalam mengasuh anak, memiliki kepuasan 

pernikahan yang lebih tinggi pula. Masa anak-anak identik dengan masa bermain. 

Ayah lebih cenderung bermain bersama anak dalam permainan yang bersemangat 

seperti mengayun-ngayunkan anak ke udara, menggelitik, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan motorik kasar. Kedekatan anak dengan ayah penting dan 

baik untuk perkembangan fisik dan mental. Dalam laman liputan 6  mengatakan 

bahwa seorang anak yang dekat dengan ayahnya akan memiliki perkembangan 

motorik yang lebih baik. Begitu juga dengan sisi psikologis atau mentalnya. 

 

Maka dari itu, kedua keterkaitan di atas dapat disimpulkan bahwa father 

involvementdiperlukan dalam suatu keluarga, dimana ayah yang terlibat dalam 

mengasuh anak, bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, namun berdampak 

pada pasangannya dan juga pada buah hati mereka.  

 

Kerangka Berpikir 

 

 

  

Kepuasan pernikahan pada istri 

 

Dampaknya 
1. Beban istri berkurang 

2. Istri bisa membagi waktu untuk 

kegiatan lain 

3. Menurunkan tingkat stres istri 

4. Istri merasa lebih bahagia karena 

suami tidak hanya mencari nafkah, 

namun juga mengasuh anak 

5. Pengalaman berkesan bagi istri ketika 

suami ikut mengasuh anak  

6. Puas akan rumah tangganya. 

 

Terlibat dalam proses pengasuhan 

anak, 
bentuk interaksi  langsung dalam hal 

mengasuh, membesarkan, serta kegiatan 

bermain maupun interaksi tidak langsung 

seperti pembuatan keputusan untuk anak 

dan mendukung peran ibu dalam 

pengasuhan 

 

Father Involvement dalam proses 

pengasuhan anak usiatoddler  
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Hipotesa 

 

Terdapat hubungan  yang signifikan antara father involvement dalam pengasuhan 

anak usia toddler ditinjau dari kepuasan pernikahan pada istri. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan dengan 

data yang dikumpulkan berupa data kuantitatifdan diolah dengan menggunakan 

teknik statistik. 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional. Selain 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel namun 

juga bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi suatu kejadian yang 

berhubungan dengan variabel. 

 

Subjek Penelitian 

 

Menurut Winarsunu (2009) populasi adalah seluruh individu yang dimaksudkan 

untuk diteliti dan nantinya akan dikenai generalisasi. Setelah menentukan 

populasi, peneliti mengerucutkan menjadi sampel. Menurut Sugiyono (2017) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada area atau 

cluster kemudian penentuan areanya diambil secara randomdengan cara 

diundi.Cluster yang dimaksud dalam penelitian ini adalah enam desa yang berada 

di Kecamatan Singosari, yaitu Desa Langlang, Desa Tunjungtirto, Desa 

Banjararum, Desa Watugede, Desa Purwoasri dan Desa Candirenggo. 

 

Adapun kriteria subjek diantaranya merupakan istridengan karakteristik : 

1. Istri yang tidak bekerja.  

2. Memiliki suami yang bekerja di luar rumah. 

3. Memiliki anak pertama usia toddler (1-3 tahun).  

4. Tidak dibantu siapapun dalam hal mengasuh anak.  

 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas (X) (independent variable) yaitu 

father involvementdan variabel terikat (Y) (dependent variable)adalah kepuasan 

pernikahan. 

 

Father involvement yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk penilaian 

istri dalam hal interaksi langsung ayah dalam hal mengasuh, membesarkan, serta 

kegiatan bermain maupun interaksi tidak langsung seperti pembuatan keputusan 
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untuk anak dan mendukung peran ibu dalam pengasuhan yang mengacu pada lima 

komponen father involvement yaitu positive engagement, warmth and 

responsiveness, control, indirect care, dan process responsibility.Instrumen 

penelitian menggunakan skala father involvement yang dikembangkan oleh 

peneliti sebanyak 25 item berdasarkan lima komponen di atas menurut Pleck 

(2010). Alasan pembuatan alat ukur ini adalah untuk membuat alat ukur yang 

sesuai dengan konteks penelitian. Kebanyakan alat ukur yang telah ada berbentuk 

self report oleh ayah yang melaporkan seberapa terlibat ayah dalam pengasuhan 

anak, semantara dalam penelitian ini yang diukur adalah penilaian istri tentang 

terlibat atau tidaknya suami dalam pengasuhan anak usia toddler sehingga istri 

yang mengadministrasikan alat ukur. 

 

Kepuasan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi 

subjektif istri baik itu perasaan puas, senang, bahagia, atas terpenuhinya 

kebutuhan dalam pernikahan dan tercapainya tujuan yang diinginkan dalam 

pernikahan yang mengacu pada aspek kepuasan pernikahan yaitu isu kepribadian, 

kesetaraan peran, komunikasi, pemecahan masalah, pengaturan keuangan, 

aktivitas waktu luang, hubungan seksual, anak dan pengasuhan, keluarga dan 

teman, serta orientasi agama. Kepuasan pernikahan diukur dengan skala ENRICH 

Marital Satisfaction Scale (EMS) yang diadaptasioleh Fowers dan Olson (1989) 

sejumlah 15 item yang memiliki indeks validitas dengan rentangan 0,52-0,82 dan 

nilai reliabilitas 0,86. Selanjutnya alat ukur tersebut dikembangkan kembali oleh 

peneliti dengan menambahkansejumlah 33 item, sehingga total keseluruhan 

menjadi 48 item yang mewakili 10 aspek dari kepuasan pernikahan. 

 

Kedua alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala likert yang disusun 

dengan item yang mendukung konsep (favorable) dan item yang tidak mendukung 

konsep (unfavorable). Pada setiap item pada kelompok pernyataan tersebut 

mempunyai empat pilihan jawaban yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Secara jelas dirincikan 

sebagaiberikut: sangat setuju pada favorable diberikan nilai 4 dan unfavorable 

nilai 1, setuju pada favorable diberikan nilai 3 dan unfavorable nilai 2, tidak 

setuju pada favorable diberikan nilai 2 dan unfavorable nilai 3, dan sangat tidak 

setuju pada favorable diberikan nilai 1 dan unfavorable nilai 4. 

 

Tabel 1. Indeks Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 

 

Alat Ukur 
Jumlah Item 

Valid 

Indeks 

Validitas 

Indeks 

Reliabilitas 

Father Involvement 22 item 0,327 – 0,835 0,937 

Kepuasan 

Pernikahan 
39 item 0,313 – 0,893 0,974 

 

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur father involvement dan kepuasan 

pernikahan, diperoleh skala father involvement dari 25 item, terdapat 3 item yang 

tidak valid dan tidak dapat digunakan sehingga tersisa 22 item valid yang mampu 

mengukur tingkat father involvement. Indeks validitas alat ukur father 

involvement berkisar dari rentang 0,327 – 0,835 dan nilai reliabilitas sebesar 
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0,937. Sedangkan hasil dari skala kepuasan pernikahan dari 48 item, terdapat 9 

item yang tidak valid sehingga tersisa 38 item valid yang mampu mengukur 

kepuasan pernikahan subjek. serta memiliki indeks validitas dengan rentang 0,313 

– 0,893 dan nilai reliabilitas 0,974.  

 

Prosedur dan Analisa Data Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki tiga prosedur utama sebagai berikut: 

Persiapan, tahap persiapan dimulai dari peneliti melakukan pendalaman materi 

melalui kajian teoritik. Peneliti menyusun dan mengembangkan alat ukur 

berdasarkan aspek dalam variabel, selanjutnya peneliti meminta ijin untuk 

melakukan penelitian (pengambilan data). Peneliti menggunakan uji coba atau try 

out dengan jumlah subjek try out 30 subjek istri dengan karakteristik istri yang 

tidak bekerja, memiliki suami yang bekerja di luar rumah minimal 7 jam per hari 

dan memiliki anak pertama usia 1-3 tahun dan tidak dibantu siapapun dalam hal 

mengasuh anak. Selanjutnya peneliti melakukan analisa data menggunakan 

Statistical Package For Social Sciense (SPSS) 21 untuk mendapatkan item valid 

dan reliabel dan didapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini. 

 

Pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan peneliti menyebarkan skala pada istri yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan karakteristik sampel. Alat ukur disebarkan 

kepada subjek yang datang posyandu di masing-masing Rukun Warga (RW), dan 

juga datang ke rumah subjek guna memberikan dua skala yaitu, skala father 

involvement dan skala kepuasan pernikahan. Dari 106 kuesioner yang tersebar, 

hanya 100 kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut. Hal ini disebabkan adanya 

subjek yang tidak sesuai dengan karakteristik penelitian dan juga beberapa 

pernyataan yang terlewat oleh subjek. 

 

Terakhir, tahap analisa yaitu menganalisa hasil yang didapatkan dari penyebaran 

dua skala kepada 100 subjek. Data-data yang telah diperoleh kemudian diinput 

dan diolah dengan menggunakan program perhitungan statistikSPSS 21, yaitu 

analisis parametrik dengan jenis data interval. Menggunakan analisis uji korelasi 

product momentpearson. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah istri yang tidak bekerja dari suami yang 

bekerja, memiliki anak pertama usia 1-3 tahun dan tidak dibantu siapapun dalam 

hal mengasuh anak. Total subjek dalam penelitian ini adalah 100 orang istri 

dengan kriteria di atas. Berikut ini data demografis ibu, ayah, dan anak pertama 

yang dilaporkan oleh ibu:  
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Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian 

 

Kategori Frekuensi Presentase 

Usia Istri   

Dewasa Awal 94 94% 

Dewasa Madya 6 6% 

Usia Suami   

Dewasa Awal 84 84% 

Dewasa Madya 16 16% 

Pekerjaan Suami   

Guru 3 3% 

Swasta 59 59% 

Wiraswasta 19 19% 

Polri/TNI 7 7% 

PNS 8 8% 

Dan lain-lain 4 4% 

Jam kerja suami per hari   

< 8 jam 6 6% 

8 jam 53 53% 

9-10 jam 37 37% 

> 10 jam 4 4% 

Usia Pernikahan   

1-2 tahun 22 22% 

2-5 tahun 59 59% 

> 5 tahun 19 19% 

Usia Anak Pertama   

1 tahun 28 28% 

2 tahun 40 40% 

3 tahun 32 32% 

 

Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov, data dikatakan normal apabila nilai 

signifikan di atas 0,05. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan pada kedua 

variabel dikatakan normal karena nilai signifikan sebesar 0,706 (p > 0,05). 

 

Selanjutnya skor father involvementdikategorisasikan berdasarkan jam kerja 

suami per hari. Berikut merupakan kategorisasi skor father involvement 

berdasarkan jam kerja suami per hari. 

 

Tabel 3. Kategorisasi Father Involvementberdasarkan Jam Kerja Suami 

 

Kategori 
Father Involvement 

Tinggi Rendah 

Jam kerja suami per hari   

< 8 jam 3% 3% 

8 jam 32% 21% 

9-10 jam 18% 19% 

> 10 jam 1% 3% 
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Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara father involvement dalam 

pengasuhan anak usia toddler ditinjau dari kepuasan pernikahan pada istri, peneliti 

melakukan analisis korelasi product moment pearson. Berikut hasil pengukuran 

yang diperoleh. 

 

Tabel 4. Deskripsi Uji Korelasi Product Moment Pearson 

 

  Father 

Involvement 

Kepuasan 

Pernikahan 

Father Involvement Pearson Correlation 1 0,628 

 Sig. (1-tailed)  0,000 

Kepuasan Pernikahan Pearson Correlation 0,628 1 

 Sig. (1-tailed) 0,000  

 

Dari hasil uji korelasi didapatkan bahwa adanya hubungan positifyang signifikan 

antara father involvement dan kepuasan pernikahan istri. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat father involvement dalam pengasuhan anak usia 

toddler maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pernikahan pada istri.Selain 

itu, sumbangan variabel father involvement terhadap kepuasan pernikahan sebesar 

39,4%. 

 

 

DISKUSI 
 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa ada hubungan positif 

yang signifikan dari father involvementdalam pengasuhan anak usia toddler 

ditinjau dari kepuasan pernikahan pada istri (r = 0,628; p < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi father involvementdalam mengasuh anak, 

maka semakin tinggi kepuasan pernikahan pada istri. Sebaliknya semakin rendah 

father involvementdalam mengasuh anak, maka semakin rendah kepuasan 

pernikahan pada istri. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesa yang 

menyatakan ada hubungan positif antara father involvement dalam pengasuhan 

anak usia toddlerditinjau dari kepuasan pernikahan pada istri dapat diterima. 

Sehingga dengan terbuktinya hipotesa, maka father involvementdalam pengasuhan 

anak usia toddlerdapat meningkatkan kepuasan pernikahan pada istri. 

  

Hasil penelitian ini dapat menjadi penguat salah satu aspek kepuasan pernikahan 

yang diungkapkan Fower dan Olson (1993) menyebutkan bahwa aspek anak dan 

pengasuhan termasuk dalam salah satu aspek yang mampu meningkatkan 

kepuasan pernikahan. Pasangan suami istri yang juga memiliki tanggung jawab 

bersama sebagai orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya 

perlu adanya kerjasama yang baik dalam hal pengasuhan sehingga akan tercapai 

kepuasan pernikahan. Jika tidak ada kerjasama dalam pengasuhan anak, bukan 

tidak mungkin akan membuat salah satu pihak merasa tidak puas akan 

pernikahannya. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Kurdek (2002) dimana level 

kepuasan pernikahan pria dan wanita berbeda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dibandingkan dengan suami, istri menunjukkan penurunan perasaan puas 
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akan pernikahannya dikarenakan tugas rumah tangga dan pengurusan anak 

semakin bertambah. Jika suami tidak turut serta dalam mengasuh anak, dapat 

menimbulkan tekanan tersendiri bagi istri.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Coates, Batsche & Lucio (2011) terkait persepsi 

istri tentang suami yang bertanggung jawab adalah suami yang terlibat dalam 

pengasuhan anak mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan lima tema utama yang 

muncul sebagai karakteristik suami yang bertanggung jawab antara lain dengan 

meluangkan waktu bersama anak, merawat anak, mencintai anak, memberikan 

dukungan finansial, dan bermain dengan anak.  

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada 100 subjek, sebanyak 37 subjek (37%) 

memiliki skor father involvement dan kepuasan pernikahan yang tinggi, dengan 

kata lain mereka puas akan pernikahannya karena suami terlibat dalam 

pengasuhan anak usia toddler. Selaras dengan penelitian sebelumnyaoleh 

Menendez, Hidalgo, Jimenez & Moreno (2011) menunjukkan hubungan positif 

dalam studi longitudinal tentang proses menjadi orang tua pada 79 pasangan dan 

29 ibu. Pada studi ini terdapat dua sesi penelitian, dimana sesi pertama pada 

trimester pertama kehamilan ibu-ibu (T1) dan saat bayi berusia satu tahun 

(T2).Tujuan penelitian ini untuk menguji father involvement selama masa transisi 

menjadi orang tua. Hasil menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan 

antara pengembangan kualitas pernikahan dan father involvementdalam 

pengasuhan atau membesarkan anak. 

 

Selain itu, pada penelitian ini didapatkan besarnya pengaruh father involvement 

terhadap kepuasan pernikahan sebesar 39,4%, sedangkan sisanya 60,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Beberapa aspek lain juga mampu 

mempengaruhi tingkat kepuasan pernikahan pada istri, salah satunya terkait 

dengan komunikasi intim antara suami istri. Dalam penelitian Hajizah (2012) 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

komunikasi intim dengan kepuasan pernikahan baik suami maupun istri. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa semakin baik komunikasi intim yang dilakukan, 

makan akan semakin tinggi pula kepuasan pernikahannya, demikian pula 

sebaliknya.  

 

Penelitian lain oleh Srisusanti & Zulkaida (2013) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan perkawinan pada istri. Menjelaskan bahwa tiga faktor 

yang dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan pada istri adalah hubungan 

interpersonal dengan pasangan, orientasi keagamaan, dan kehidupan seksual. Jika 

dibedakan berdasarkan kategori istri bekerja dan istri tidak bekerja, Faktor yang 

lebih dominan pada istri yang tidak bekerja adalah partisipasi keagamaan, 

kekuasaan dan sikap terhadap perkawinan, kehidupan seksual, hubungan dengan 

mertua dan ipar, dan anak. 

 

Dikarenakan kesibukan di luar rumah untuk bekerja, membuat ayah dirasa kurang 

memiliki waktu untuk terlibat mengasuh anak saat berada di rumah. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 32% dari subjek bekerja selama 

delapan jam sehari, 18% bekerja selama 9-10 jam sehari, 3% bekerja kurang dari 
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delapan jam sehari dan 1% yang bekerja lebih dari sepuluh jam sehari, namun 

mereka memiliki skor father involvement tinggi, yang berarti ayah ikut terlibat 

dalam pengasuhan anak usia toddler.Ayah dirasa perlu memiliki motivasi untuk 

terlibat dalam pengasuhan anak. Rima, Novianti, Windisany, & Yohanes (2017) 

menunjukkan hasil penelitian terdapat beberapa motivasi baik internal maupun 

eksternal yang terkait dengan keinginan ayah terlibat dalam mengasuh dan juga 

dalam pendidikan anak mereka. Motivasi-motivasi tersebut antara lain 

dikarenakan rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah, merasa bahwa anak butuh 

perhatian orang tua, rasa suka terhadap anak-anak dan ingin anak mendapatkan 

penanaman nilai yang baik.  

 

Dalam hal mengasuh anak, peran istri juga sangat diperlukan untuk mendukung 

suami terlibat.Sama halnya dengan hasil penelitian longitudinal oleh Lee & 

Doherty (2007) yang dilakukan pada 165 pasangan yang dikumpulkan selama 

trimester kedua kehamilan, 6 bulan dan 12 bulan pasca persalinan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan dan father 

involvementberhubungan positif. Menurut Doherty, Su, & Needle(1989) 

lingkungan keluarga yang paling mendukung ayah adalah perkawinan yang penuh 

perhatian, komitmen, dan kolaboratif serta kualitas proses perkawinan merupakan 

pengaruh yang kuat pada ayah. Ketika sang ayah lebih puas dengan 

pernikahannya, ia cenderung meluangkan lebih banyak waktu untuk terlibat 

dan/atau berinteraksi secara aktif dengan anaknya, tidak hanya untuk memenuhi 

peran pengasuhan saja, tetapi juga untuk menunjukkan cinta kepada istrinya. 

Sebaliknya, jika sang ayah tidak merasa puas dengan pernikahannya, ia mungkin 

lebih mundah mundur dari keluarga dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan 

anaknya. 

 

Keterlibatan suami dalam pengasuhan anaknya ternyata memberikan dampak 

positif pula bagi suami. Studi yang dilakukan oleh Cowan & Cowan (dalam 

Schindler, 2007) menemukan bahwa suami yang terlibat dalam pengasuhan anak 

memiliki tingkat psychological well-being yang lebih tinggi daripada suami yang 

tidak terlibat.  

 

Tidak hanya father involvementdalam pengasuhan anak, Pratikna (2016) 

melakukan penelitian pada ayah yang memiliki anak usia remaja antar usia 12-20 

tahun menyatakan hasil bahwa  semakin  tinggi kepuasan pernikahanan akan 

diikuti semakin tinggi father involvementdalam pengasuhan. Seorang ayah yang 

merasa puas dengan pernikahannya, maka secara tidak langsung akan ikut aktif 

dalam memperhatikan perkembangan anak remajanya melalui pengasuhan yang 

tepat. 

 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa hipotesa penelitian diterima 

yang berarti bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara father 

involvement dalam pengasuhan anak usia toddlerditinjau dari kepuasan 

pernikahan pada istri (r = 0,628; p = 0,000). Implikasi dari penelitian ini adalah 
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untuk ayah maupun calon ayah agar terlibatdalam pengasuhan anak dalam 

keluarga dan tidak lagi menganggap bahwa peran pengasuhan adalah tugas ibu 

seorang.Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Malang khususnya Dinas Kesehatan sebagai salah satu acuan untuk mengadakan 

program penyuluhan atau psikoedukasi melalui Puskesmas ataupun 

Posyandumengenai father involvementdalam pengasuhan, mengingat pentingnya 

father involvementyang tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh anak, namun juga 

bagi ibu dapat meningkatkan kepuasan pernikahannya.Bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik melakukan penelitian mengenai kepuasan penikahan, sebaiknya 

meneliti dengan variabel yang lain 
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C. Contoh Penulisan 2 (Jenis Skrispsi Eksperimental) 

 

ART THERAPY UNTUK MENURUNKAN ACADEMIC 

BURNOUT PADA MAHASISWA 

 
Dwi Nurcahyanti 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 

Dwinurcahyanti23@gmail.com  

 

 

Mahasiswa kerap mengalami kejenuhan dalam perkuliahan akibat mekanisme 

coping yang maladaptif, rendahnya self esteem dan pandangan idealis yang 

tidak realistis terhadap dunia. Keadaan psikologis tersebut disebut academic 

burnout. Academic burnout ialah sindrom kelelahan dalam belajar, sinisme 

dan hilangnya minat belajar mahasiswa. Salah satu penanganan yang dapat 

digunakan adalah art therapy. Art therapy  merupakan  pengungkapan pikiran 

dan perasaan berdasarkan ide dan proses kreatif pembuatan seni yang dapat 

menyembuhkan dan meningkatkan kualitas kehidupan melalui komunikasi 

nonverbal. Penelitian eksperimen one group pretest-posttest design  digunakan  

untuk mengetahui pengaruh art therapy terhadap  penurunan academic 

burnout. Penelitian ini melibatkan 6 subjek mahasiswa semester 6 fakultas 

Psikologi UMM dengan academic burnout tinggi. Penelitian ini menggunakan 

intrumen Maslah Burnout Inventory. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

penurunan skor academic burnout secara signifikan yang ditunjukkan oleh 

hasil uji Wilcoxon dengan nilai p sebesar 0.028 dan penurunan skor rata-rata 

16.06 poin. 

 

Kata Kunci: Mahasiswa, Academic Burnout, Art Therapy. 

 

College students frequently had boredom in their study because of 

maladaptive coping mechanism, poor self esteem, and unrealistic idealist 

worldview. This psychological state called academic burnout. Academic 

burnout is fatigue syndrome in learning, cynism, lose of learning interest in 

college students. One of treatment which can reduce this condition is art 

therapy. Art therapy is an expression of thought and feeling which based on 

ideas and creative processes in art, it can heals and improving quality  of life 

with nonverbal communication. Experimental research with one group 

pretest-posttest design used to investigated the effect of art therapy to reduce 

academic burnout. This research involeved 6 subject are students on their 6th 

semester at Psychology UMM with high academic burnout. This research 

Instrument is Maslah Burnout Inventory. The result showed a significant 

decrease in academic burnout which shown by Wilcoxon test result with p 

value 0.028 with average decrease number 16.06 poin. 

 

Keyword: College Student, Academic Burnout, Art Therapy.  
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Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang biasa disebut agen of 

change. Budiman (2005) menyatakan bahwa mahasiswa adalah orang yang 

belajar di perguruan tinggi guna menyiapkan suatu keahlian tertentu. Keahlian-

keahlian tersebut bermacam-macam meliputi keagamaan, humaniora, sosial, 

MIPA, seni, kesehatan, teknik, pertanian, ekonomi dan pendidikan (Kementerian 

Riset, Tehknologi & Pendidikan Tinggi, 2014). Masing-masing bidang 

pendidikan diatas memiliki bahan ajar dan pengajaran yang berbeda-beda. Hal 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dalam dunia kerja sesuai bidang masing – 

masing. 

Mahasiswa khususnya S1 umumnya menyelesaikan masa studinya dalam waktu 4 

tahun dengan masa tempuh minimal 3 tahun dan maksimal 7 tahun 

(Kemenristekdikti, 2016). Dalam rentang waktu tersebut mahasiswa dituntut 

untuk melakukan berbagai tugas dengan tujuan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan kerja sesuai dengan bidang atau jurusan  yang diambil. Dari tahun 

ketahun tingkat kesulitan tugas mahasiswa semakin bertambah. Bertambahnya 

beban dan tingkat kesulitan tersebut tak  jarang memunculkan berbagai 

permasalahan dalam kehidupan akademik mahasiswa. Mereka seringkali 

menghadapi berbagai hambatan baik dari dalam diri mereka sendiri seperti 

kepercayaan diri akan kemampuannya, menejemen diri dan menejemen waktu, 

maupun dari luar seperti beban mata kuliah yang dihadapi, kegiatan diluar kuliah 

seperti organisasi maupun permasalahan keluarga dan finansial (Arlinkasari, Sari 

& Nur, 2016). Penelitian terbaru pada 10 perguruan tinggi di berbagai negara 

menunjukkan bahwa setengah dari separuh dari 4000 lebih mahasiswa yang 

disurvei mengalami kondisi kesehatan mental yang kurang baik dan kurang dari 

setengah dari jumlah mahasiswa ini yang mendapat layanan kesehatan mental dan 

kondisi kesehatan mental ini dapat mengganggu keberhasilan akademik dan 

kualitas hidup mahasiswa tersebut (Eisenberg, Goldrick-Rap, Lipson, & Broton, 

2016).  

Permasalahan yang sering menjadi batu sandungan mahasiswa sangat beragam 

dan tak jarang hal tersebut berujung pada drop out. Dilansir dari sebuah web 

kampus terkemuka di Jawa Timur pada tahun 2012 diketahui bahwa sebanyak 70 

mahasiswa drop out dan 33 diantaranya adalah mahasiswa tahun pertama. Hal ini 

dikarenakan mereka tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik. Salanova, 

Wilmar, Isabel & Edgar (2009) menyatakan bahwa hal yang mempengaruhi 

performa akademik mahasiswa atau kualifikasi akademik adalah faktor 

organisasional, sosial dan personal yang mereka hadapi. Gunnell, Mosewich, 

McEwen, Eklund & Crocker (2017) mengungkapkan hasil penelitiannya yang 

menyatakan bahwa mahasiswa tahun pertama rentan mengalami stres karena 

mereka berada pada masa transisi dari sekolah menengah atas atau sederajat ke 

perguruan tinggi. Bagi mereka yang menempuh pendidikan di luar kota, mereka 

juga cenderung mengalami masalah sosial seperti, kesulitan menyesuaikan diri 

pada lingkungan barunya, mereka juga kehilangan beberapa dukungan sosial yang 

mereka dapat pada masa sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap kesuksesan 

akademik mereka. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa 85,08% drop out yang terjadi di UT selama 

2001 hingga 2007 disebabkan oleh daya tahan belajar mahasiswa (Arlinkasari, 
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Sari & Nur, 2016). Ketidaktahanan belajar pada mahasiswa pada umumnya 

dikarenakan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi: banyaknya 

tugas mata kuliah, pengaruh dari luar, kurangnya motivasi personal, kesehatan 

fisik dan mental serta sikap dan perilaku instruktur atau dosen (Bryan & Li, 

2010). Ketidaktahanan belajar juga dapat disebabkan oleh kejenuhan yang dialami 

mahasiswa, sehingga mereka cenderung pasif dan mengikuti pola formalistik 

dalam menyelesaikan proses belajarnya sehingga mengakibatkan kurang 

mampunya mahasiswa mengaplikasikan materi kuliah terhadap pemecahan 

masalah Sugiarto (2009). 

Penelitian awal pada fakultas Psikologi UMM menunjukkan data sebagai berikut: 

Tabel 1. Presentase Mahasiswa dengan IP<2 

Jumlah mahasiswa dengan Rata-Rata IP<2 

Semester ganjil 

2016/2017 

Semester genap 

2015/2016 

Semester ganjil 

2015/2016 

Semester genap 

2014/2015 

Angkatan % Angkatan % Angkatan % Angkatan % 

2016 6.47% 2015 8.33% 2015 5.74% 2014 18.63% 

2015 5.26% 2014 4.75% 2014 6.98% 2013 2.56% 

2014 2.73% 2013 2.87% 2013 2.27% 2012 6.67% 

2013 1.71% 2012 8.16% 2012 5.13% 2011 4.55% 

2012 14.04% 2011 8.89% 2011 5.13% 2010 11.54% 

2011 9.68% 2010 25.00% 2010 18.37% 2009 19.35% 

2010 17.65% 2009 15.79% 2009 27.27% 2008 14.81% 

    2008 100.00%   

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa  mahasiswa semester akhir 

memiliki performa yang kurang memuaskan berdasarkan indeks prestasi (IP) 

minimal yang diungkapkan oleh peraturan Menteri Riset, Tehknologi & 

Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) RI nomor 44 tahun 2015 tentang standar 

nasional pendidikan yang menyatakan bahwa mahasiswa lulus dengan IP 

minimum 2.00. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa tak hanya mahasiswa 

semester lanjut yang memiliki rata-rata performa yang rendah. Pada tahun ajaran 

2014/2015 angkatan 2014 pada tahun pertama juga memiliki rata-rata performa 

yang kurang memuaskan. Hal tersebut terjadi pula pada semester genap dan ganjil 

tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017. Hal diatas mengindikasikan bahwa 

mahasiswa tahun pertama dan mahasiswa semester akhir memiliki performa 

akademik yang lebih rendah dibanding mahasiswa tahun kedua. Hal tersebut 

mengindikasikan mahasiswa tahun pertama dan terakhir mengalami suatu 

permasalahan baik personal, sosial maupun organisasional. 
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Mahasiswa yang mengalami kesulitan menangani masalah – masalah dalam 

perkuliahan rentan mengalami academic burnout atau kelelahan dalam kegiatan 

akademik. Academic burnout terjadi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah 

faktor dalam diri mahasiswa sendiri yaitu self efficacy. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ugwu, Onyishi & Tyoyima (2013) menunjukkan bahwa academic burnout 

memiliki hubungan yang negatif dengan keterlibatan akademik yang memiliki 

hubungan positif dengan self efficacy, hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

academic burnout maka semakin rendah keterlibatan akademik dan self efficacy 

mahasiswa. Selain self efficacy, orientasi diri terhadap kesempurnaan yang 

berhubungan positif dengan motivasi internal juga memiliki hubungan yang 

negatif dengan academic burnout (Chang, Lee, Byeon, & Lee, 2015). Penelitian 

lain mengungkapkan bahwa mahasiswa yang memiliki karakteristik kepribadian 

neurotik juga menunjukkan resiko yang lebih besar untuk mengalami academic 

burnout (Celik & Oral, 2013). Selain hal- hal yang telah disebutkan sebelumnya, 

kondisi instruktur atau dosen yang mengalami burnout akan cenderung 

menularkan keadaannya kepada mahasiswa (Armour, Caffarella, Fuhrmann, & 

Wergin, 1987; Noushad, 2008). Begitu pula dengan kondisi dan situasi fakultas 

yang mempengaruhi beberapa tingkat ketidakpuasan yang cukup serius yang 

tergantung pada institusi dan kedisiplinan, waktu dalam institusi serta tingkat 

pengajaran (Armour et al, 1987).  

Burnout merupakan reaksi stres kronis yang pada prakteknya berakar dari teori 

stres umum (Toppinen-Tanner, et al., 2011). Burnout merupakan sebuah sindrom 

yang terdiri dari  tiga dimensi yaitu: kelelahan emosional, respon terhadap suatu 

hal (sinisme) dan respon terhadap diri sendiri (pengurangan pencapaian personal) 

yang terjadi  pada individu yang melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan 

(Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker, 2002; Zhang, Klassen & Wang, 

2013; Breso, Salanova & Schaufeli, 2007). Proses pendidikan sendiri juga 

merupakan sebuah pekerjaan walaupun mahasiswa tidak dipekerjakan secara 

formal oleh universitas, pendidikan mereka yang meliputi aktivitas terstruktur 

seperti belajar di dalam kelas dan mengumpulkan tugas dapat di katakan sebagai 

sebuah pekerjaan (Lin & Huang, 2013). Dalam berbagai kegiatan seperti 

praktikum, kuliah dan kegiatan-kegiatan lain menuntut mahasiswa untuk 

berkontribusi baik secara tenaga maupun pikiran sehingga tak jarang mahasiswa 

juga mengalami burnout.  

Academic burnout sebagaimana burnout memiliki tiga dimensi yang sama yaitu 

kelelahan emosi dan fisik, sinisme dan penurunan kemampuan akademik. Ketiga 

hal ini berkembang secara bertahap mulai dari kelelahan yang luar biasa karena 

banyaknya tugas perkuliahan dan masalah-masalah lain, sinisme yang terdiri dari 

pengabaian atau sikap yang tidak biasa terhadap perkuliahan sebagaimana 

seharusnya, kehilangan minat pada satu atau beberapa tugas sekolah dan tidak 

memandang kuliah sebagai hal yang tidak penting. Hal tersebut kemudian 

berkembang menjadi penurunan pencapaian personal yang digambarkan dengan 

kurangnya perasaan berkompeten, kesuksessan berprestasi, dan pretasi sekolah. 

Academic burnout seringkali berdampak terhadap kesuksesan akademik dan 

kehidupan pribadi mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Yang (2004) 

menunjukkan bahwa academic burnout memiliki hasil signifikan terhadap prestasi 
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akademik. Penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa kejenuhan 

membuat mahasiswa cenderung pasif dan mengikuti pola formalistik dalam 

penyelesaian proses belajarnya serta kurang mampu mengaplikasikan materi 

kuliah terhadap pemecahan masalah Sugiarto (2009). Hal tersebut terjadi karena 

mahasiswa merasa kelelahan, kehabisan tenaga, mudah marah, frustrasi, sinisme 

terhadap kegiatan akademik dan memisahkan diri (Salanova, et al, 2009). Selain 

hal tersebut, kepribadian neurotik juga berpengaruh sebagaimana hasil penelitian 

Zhang, Klassen & Wang (2013) yang menunjukkan bahwa 12,6 % siswa dengan 

kepribadian pencemas atau mudah stres selanjutnya akan mengalami kelelahan, 

sinisme dan penurunan kepercayaan terhadap kemampuan dirinya (efficacy). Hal 

ini pada akhirnya mempengaruhi perilaku mereka pada kegiatan-kegiatan 

akademik seperti menghadiri kelas, mengerjakan tugas, praktikum dan lain-lain 

secara sehingga menghasilkan penurunan prestasi akademik yang tak jarang 

berujung pada drop out dari kampus.  

Grahol dalam webnya mengungkapkan bahwa tidak semua orang dapat 

menemukan ekspresi perasaannya dengan mudah atau natural. Bahkan orang - 

orang dengan kebribadian terbuka pun juga tak jarang mengalami kesulitan untuk 

mengungkapkan pemikiran dan perasaannya. Hal ini seringkali membuat 

mahasiswa kesulitan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan yang mereka 

hadapi secara keseluruhan oleh karena itu dibutuhkan suatu cara yang mampu 

mengungkapkan pemikiran dan emosi mereka secara autentik. 

Menurut American Thoracic Society (2016) terdapat beberapa standar untuk 

mencegah dan mengobati burnout yaitu: memiliki keterampilan komunikasi yang 

baik, kolaborasi, pengambilan keputusan yang efektif, dan pengakuan yang 

bermakna. Para ahli memiliki berbagai cara dalam menangani burnout. Breso, 

Schaufeli & Salanova (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa intervensi 

cognitive behavioral secara individu dapat meningkatkan self-efficacy yang 

meningkatkan motivasi, dan keterikatan mahasiswa dengan kegiatan kampus serta 

performa akademik mahasiswa akan tetapi tidak berpengaruh terhadap proses 

pelemahan kesehatan yang meningkatkan burnout karena perubahan hanya terjadi 

pada dua dimensi burnout dan penurunan tingkat burnout juga terjadi pada 

kelompok kontrol yang dikarenakan pengaruh inisiatif partisipan dalam kelompok 

kontrol untuk menyelesaikan permasalahannya. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh (Zielhorst, Dapne, Valentjin, Marijke, Sam, Helle, Bart, Eduard & Alfred, 

2015) menyatakan bahwa terapi yang dilakukan dengan menggabungkan 

permainan digital dan cognitive behavioral therapy (CBT) dapat menurunkan 

komplain dan ketidakterikatan serta meningkatkan keterampilan coping atau 

penyelesaian masalah. Hal ini dikarenakan game dapat meningkatkan motivasi 

instrinsik dan self esteem. Cara lain yang efektif menanggulangi burnout adalah 

art therapy. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pendekatan art therapy 

efektif mengurangi burnout pada  pekerja rumah sakit dan perawatan paliatif di 

Hongkong (Potash, Faye, Andy, Xiao & Carol 2015). Hal ini terjadi karena 

pendekatan art therapy dapat meningkatan kontrol pemikiran dan perasaan yang 

kemudian berkontribusi pada peningkatan level self efficacy dan penurunkan 

kelelahan para pekerja.  



 

 

53 

 

Art therapy merupakan terapi yang menggunakan berbagai media seni untuk 

membantu klien mengekspresikan dan menggambarkan permasalahan yang 

mereka alami (Case, 2006). Art therapy merupakan salah satu jenis ekspresif 

terapi. Ekspresif terapi itu sendiri merupakan sebuah terapi yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan 

autentik (Malchiodi, 2005). Melalui komunikasi yang efektif dan autentik art 

therapy membuat seseorang dapat memaksimalkan dan memberikan bentuk 

singular proses penciptaan yang bebas, meningkatkan self-esteem, menghasilkan 

keseimbangan emosional yang lebih baik, dan meminimalkan efek negatif dari 

ketidaksehatan mental (Coqueiro, Ronaldo, Vieira, & Costa, 2010). Dalam terapi 

ini klien akan menggambarkan perasaan mereka kedalam objek yang mereka buat. 

Berdasarkan objek tersebutlah terapis dapat memahai klien dengan berdiskusi, 

menganalisis serta merefleksikannya (Case, 2006). 

Art therapy bermanfaat dalam meningkatakan kesehatan mental. Heenan (2006) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa seni kreatif dapat meningkatkan 

kesehatan mental positif dan well being karena seni kreatif dapat meningkatkan 

self esteem dan self confidence. Penelitian lain mengungkapkan bahwa seni juga 

dapat meningkatkan self efficacy (Kelly, Davies, Harrop, McClimens, Peplow, 

Pollard & Pollard, 2015).  

Berdasarkan uraian di atas, didapat rumusan masalah dapatkah art therapy 

menurunkan academic burnout pada mahasiswa tahun ketiga di fakultas Psikologi 

UMM. Tujuan dari penenlitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

pemberian art therapy untuk menurunkan academic burnout mahasiswa tahun 

ketiga fakultas Psikologi UMM. Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan 

model intervensi pada mahasiswa dalam menurunkan academic burnout yang 

dapat diterapkan di berbagai fakultas dan universitas untuk tujuan yang sama. 

Selain itu penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan 

kualitas kehidupannya perkuliahannya maupun kualitas kesehatan mentalnya. 

 

Academic Burnout 

Burnout adalah konsep penting yang muncul pada tahun 1970an yang 

menggambarkan suatu keadaan yang sangat kritis pada pengalaman seseorang 

dalam bekerja. Burnout merupakan sebuah keadaan dimana seorang karyawan 

kehilangan kapasitas untuk memberikan kontribusi yang intensif untuk 

memberikan dampak yang berarti pada pekerjaannya Schaufeli, Leiter, & Maslach 

(2009). Burnout ditandai oleh kelelahan emosional, fisik dan spiritual. 

Terkurasnya energi dan antusiasme akibat tuntutan pekerjaan, keluarga dan hal-

hal  lain setiap hari. Sulitnya mencapai kebahagiaan akan kesuksessan dan prestasi 

serta kaburnya dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaan (Maslach & Leiter, 

1997). Seiring berjalannya waktu Scaufeli dan kawan-kawannya menemukan 

bahwa burnout terjadi di berbagai area seperti konteks sosial dan budaya dan 

bahkan akademik Scaufeli, Leiter & Maslach, (2009) yang tidak hanya terjadi di 

Amerika akan tetapi seluruh dunia. Hal ini ia ketahui dari ribuan publikasi 

penelitian yang muncul serta banyaknya kongres dan simposium yang telah 

dilakukan.  
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Burnout didefinisikan sebagai reaksi stres kronis yang pada prakteknya berakar 

dari teori stres umum yang menekankan pada interaksi antara karakteristik kerja 

dan  pekerja. Burnout umumnya diawali dengan stres yang memburuk akibat 

ketidakseimbangan tuntutan dan kesempatan dalam lingkungan kerja serta 

keterampilan dan ekspektasi karyawan. Stres di tempat kerja terjadi sebagai hasil 

ketegangan psikologis ketidaksesuaian prosedur yang mungkin menyumbang 

gangguan fisik (Toppinen-Tanner, et al., 2011). 

Burnout yang terjadi pada bidang pendidikan disebut dengan academic burnout. 

Burnout memang sebuah konsep yang biasanya menggambarkan keadaan 

kelelahan yang luar biasa pada karyawan, dalam konsep academic burnout, 

walaupun mahasiswa bukan pekerja namun karena mereka melakukan aktivitas 

yang terstruktur yaitu datang ke dalam kelas, mengerjakan dan mengumpulkan 

tugas, melewati ujian serta berusaha memenuhi deadline oleh karena itu mereka 

dapat disebut bekerja (Lin & Huang, 2013; Salanova et al., 2009; Aro & Kunttu, 

2010). 

Terdapat berbagai istilah mengenai academic burnout. Aro & Kunttu (2010) dan 

Breso, Salanova & Scahufeli (2007) menyebutnya dengan study burnout atau 

student burnout yang terdiri dari tiga dimensi yaitu kelelahan belajar, sinisme 

pada pentingnya belajar serta perasaan tidak mampu sebagai seorang pelajar 

sedangkan Zhang, Klassen & Wang (2013) menyebut hal serupa dengan academic 

burnout yang terdiri dari tiga dimensi yang sama. Mereka mengungkapkan bahwa 

academic burnout didefinisikan sebagai sebuah sindrom kelelahan dalam belajar, 

sinisme yang terdiri dari pengabaian atau sikap yang tidak biasa terhadap sekolah 

sebagaimana seharusnya, kehilangan minat pada satu atau beberapa tugas sekolah 

dan tidak memandang sekolah sebagai hal yang penting serta perasaan tidak 

berkompeten sebagai seorang pelajar. Kedua definisi tersebut memiliki konsep 

yang sama sebagaimana konsep utama burnout sebagaimana disebutkan 

sebelumnya. 

Tiga dimensi penyusun academic burnout adalah kelelahan emosional, sinisme 

atau depersonalisasi dan pengurangan prestasi personal. Kelelahan emosional 

menggambarkan perasaan terkurasnya sumber emosi, hal ini dianggap sebagai 

sindrom komponen stres dasar individu. Depersonalisasi menunjukkan respon 

negatif, sinisme dan keterpisahan yang berlebihan dengan orang lain dan satu atau 

beberapa mata kuliah. Terakhir pengurangan prestasi personal yang 

menggambarkan perasaan penurunan pada satu atau lebih kompetensi dan 

penurunan produktivitas serta rendahnya sense of efficacy (inefficacy) yang 

menggambarkan komponen evaluasi diri dari burnout (Breso, Salanova & 

Scahufeli, 2007). 

Faktor-faktor yang berisiko menimbulkan burnout menurut American Thoracic 

Society (2016) yaitu individual, organisasi dan faktor resiko khusus sebagai 

mahasiswa. Berikut tabel rinci mengenai faktor-faktor tersebut: 
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Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Burnout 

Faktor yang Berisiko Mempengaruhi Burnout 

Individual  a) Memiliki self esteem yang rendah. 

b) Mekanisme coping yang maladaptif. 

c) Dewasa muda yang memiliki pandangan idealis 

tentang dunia. 

d) Ekspektasi tinggi yang tidak realistik. 

e) Memiliki masalah finansial. 

Organisasi  a) Beban kerja yang berat. 

b) Konflik dengan teman. 

c) Kurangnya sumber. 

d) Kurangnya kontrol atau masukan. 

e) Ketidakseimbangan usaha dan reward. 

f) Perubahan kelembagaan yang cepat. 

Faktor resiko khusus a) Jadwal yang berubah-ubah. 

Lin & Huang (2013) menambahkan bahwa academic burnout  pada mahasiswa 

terjadi pada proses belajar. Hal tersebut terjadi karena stres oleh rangkaian 

pelajaran, beban pelajaran atau faktor psikologis lain. Yang (2004) juga 

menambahkan bahwa academic burnout dipengaruhi oleh dukungan sosial & 

keadilan yang dari berasal dari faktor eksternal dan self efficacy yang berasal dari 

faktor internal.  

Proses mental terjadinya burnout diawali dengan adanya faktor-faktor diatas yang 

mengakibatkan stres pada mahasiswa. Stres yang paling berpengaruh pada 

academic burnout adalah stres terhadap masa depan, identitas diri, perkembangan 

masa depan dan akademik (Friedman, 2014). Stres yang terjadi pada mahasiswa 

dari waktu ke waktu menyebabkan kelelahan. Kelelahan yang tinggi dalam jangka 

waktu tertentu kemudian mengembangkan depersonalisasi pada mahasiswa akan 

ketidak pentingan belajar dan segala hal-hal yang terkait dengan akademik. 

Sinisme yang berlanjut kemudian menyebabkan perasaan tidak mampu 

(inefficacy) dan penurunan prestasi (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Level 

burnout akan terus berubah – ubah (DePaepe, French, & Lavay, 1985) yang 

berarti bahwa gejala kelelahan, sinisme dan perasaan tidak mampu sebagai 

seorang mahasiswa dapat berubah setiap saat. 

Ciri-ciri mahasiswa yang mengalami academic burnout mirip dengan ciri-ciri 

burnout pada karyawan pelayanan sosial yaitu memiliki ketidakhadiran yang 

tinggi, motivasi yang rendah untuk mengerjakan tugas dan memiliki kemungkinan 

dropout yang tinggi (Lin & Huang, 2013). Selain itu, mereka yang mengalami 

burnout mengalami ketagangan tubuh dan pikiran karena kelelahan (Lin & 

Huang, 2013). 

Academic burnout ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sehari-hari 

mahasiswa termasuk rendahnya prestasi akademik. Rendahnya prestasi akademik 

tersebut disebabkan oleh tingginya level sinisme dan kelelahan emosional serta 
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rendahnya self efficacy mahasiswa terhadap kemampuannya (Duru, Erdinc; Duru, 

Sibel & Balkis, Murat, 2014). Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Lin & Huang (2013), mereka menemukan bahwa academic burnout  

memiliki hubungan dengan performa akademik yang rendah. Ia juga 

menambahkan bahwa hal tersebut dikarenakan mahasiswa tidak dapat menangani 

stres dalam kehidupan mereka.  

 

Art therapy 

Istilah art therapy memiliki banyak konflik dalam pendefinisiannya sejak istilah 

ini pertama kali muncul tahun 1940an (Edwards, 2004). Di Inggris, orang yang 

pertama kali menggunakan istilah art therapy adalah seorang artis yang bernama 

Adrian Hill. Ia mendefinisikan art therapy sebagai aplikasi terapeutik dengan 

pembuatan gambar. Kurang lebih pada waktu yang sama di Amerika seorang 

psikolog bernama Margaret Naumberg juga mulai menggunakan istilah art 

therapy untuk mendiskripsikan pekerjaannya. Model art therapy yang digunakan 

Naumberg berdasar pada metode melepaskan pikiran bawah sadar dengan cara 

mengekspresikan seni secara spontan. Akhirnya definisi Naumberg diberi istilah 

art in therapy dan istilah Hill diberi istilah art as therapy. Hal tersebut penting 

dalam memahami art therapy dalam prakteknya saat ini yang berkembang dalam 

2 bagian paralel yaitu art as therapy dan art psychotherapy (Edwards, 2004). 

Art Therapy  memiliki dua bentuk yaitu art as therapy dan art psychotherpy. Art 

as therapy adalah terapi dengan menggunakan seni sebagai media memanjakan 

diri dengan mencapai kesenangan sedangkan art psychotherapy adalah terapi seni 

yang bertujuan untuk penyembuhan yang dilakukan oleh therapis dan klien 

dengan konsep psikoterapi (Akila & Nandagopal, 2015). Keduanya memiliki 

keefektifan yang sama sebagaimana dibuktikan dalam peningkatan kedekatan dan 

perilaku persahabatan untuk meningkatkan self esteem pada remaja perempuan 

(Hartz & Lynette, 2005). 

Dalam perkembangan terakhir menurut The British Association of Art Therapists 

(2017) dalam webnya mengungkapkan art therapy sebagai bentuk psikoterapi 

yang menggunakan media seni sebagai metode utama untuk berekspresi dan 

berkomunikasi. Dalam konteks ini, seni tidak digunakan sebagai alat diagnostik 

namun sebagai media untuk mengatasi masalah emosional yang mungkin 

membingungkan dan menyusahkan. Sedangkan American Art Therapy 

Association (2013) mendefinisikan art therapy sebagai perawatan kesehatan 

mental profesional yang difasilitasi oleh art therapis dengan menggunakan media, 

proses kreatif dan menghasilkan karya seni untuk mengeksplorasi perasaan, 

mendamaikan konflik emosional, mengembangkan self awareness, mengatur 

perilaku dan adiksi, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan orientasi 

terhadap realita, mengurangi kecemasan dan meningkatkan self esteem. Malchiodi 

(2003) menambahkan bahwa saat ini tidak hanya terapis yang menggunakan art 

therapy sebagai bentuk terapi namun juga konselor, psikolog, psikiater, pekerja 

sosial dan bahkan dokter. 
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Art therapy merupakan salah satu ekspresif terapi yang menggambarkan ekspresi 

dari pikiran dan perasaan melalui seni. Art therapy ini didasarkan pada ide dan 

proses kreatif pembuatan seni yang menyembuhkan dan meningkatkan kualitas 

kehidupan dalam bentuk komunikasi nonverbal atas pikiran dan perasaan 

Malchiodi (2003). Bentuk komunikasi yang khas dari proses kreatif inilah yang 

akan meningkatkan aspek – aspek psikologi secara positif melalui bentuk yang 

diekspresikan dalam sebuah materi seni. Art therapy memiliki manfaat tak jauh 

beda dengan psikoterapi maupun konseling karena dapat digunakan untuk 

mendorong pertumbuhan pribadi, meningkatkan pemahaman diri dan membantu 

perbaikan emosional di berbagai usia seperti anak – anak maupun orang dewasa 

baik dalam keluarga, maupun kelompok (Natural Medicines, 2015). The British 

Association of Art Therapists (2017) menambahkan bahwa art therapy juga dapat 

digunakan untuk pemuda dan juga orang tua. Art therapy dapat digunakan secara 

kelompok maupun individu sesuai dengan kebutuhan klien. Slayton, D’Archer & 

Kaplan (2010) juga menambahkan bahwa terapi ini juga dapat digunakan untuk 

permasalahan-permasalah klinis maupun non klinis dengan berbagai gejala, usia 

dan gangguan. Art therapy merupakan sebuah alat untuk membantu individu pada 

semua tahapan perkembangan untuk menciptakan arti dan mencapai insight, 

mendapatkan bantuan untuk mengatasi trauma, menyelesaikan konflik dan 

masalah sehari-hari serta mencapai kesejahteraan Malchiodi (2003). Hartz dan 

Thick (2005) menambah bahwa art therapy berfokus  pada pengembangan 

penguasaan terhadap suatu hal, menciptakan sebuah struktur, dan menyublimasi 

konflik pada penguatan ego. 

Terdapat beragam jenis materi art therapy yang dapat digunakan yaitu cat air, cat 

akrilik, cat minyak, pewarna, lem, bubuk arang, tanah liat batu dan kayu (Orbach, 

2003). Material - material ini dapat dibentuk menjadi karya dua atau tiga dimensi. 

Dalam membuat karya-karya terapis dan subjek dapat mengaplikasikan material 

yang ada dengan menggunakan kuas, tangan, kain, maupun spon. Buchalter 

(2009) menyatakan bahwa kebebasan subjek untuk memilih alat akan membantu 

mereka mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. 

Lusebrink (2004) menemukan bagaimana proses otak yang mendasari terapi dari 

ekspresi seni atau seni yang diekspresikan. Lusebrink menggambarkan fungsi 

struktur otak tersebut dalam model dasar Expressive Therapies Continum (ETC). 

Model ini menunjukkan interaksi antara media dan penciptaan ekspresi (seni) 

pada tiga level yang berbeda dan kompleks. Pertama, kinestetik/sensori (K/S). 

Proses ini fokus utamanya pada aktifitas motorik saat pembuatan karya. Hal ini 

melibatkan motor kinestetik, taktik sensori dan interaksi dengan media seni. Aksi 

motorik ini dapat menjadi stimulus dan agen rekontruksi serta media terapeutik 

untuk mengekspresikan energi pada media seni. Agen rekontruksi diatas dapat 

menstimulasi kenangan motorik termasuk urutan tindakan motorik yang 

diturunkan pada basal ganglia. Selain itu stimulasi haptic sensori dapat 

mengurangi gangguan di otak dan membantu rekonstruksi memori. Kedua, 

persepsi/ afeksi (P/A). Proses ini menggambarkan elemen formal dalam ekspresi 

visual seperti bentuk, warna, dan garis. Level ini fokus pada aktifitas visual yang 

berhubungan dengan korteks serta dua aliran pengolahan informasi. Hubungan 

media seni memfasilitasi penekanan perbedaan kedua aspek ekspresi formal 

maupun spasial. Aliran ventral atau sesuatu  pada korteks temporal inferior 
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mengelaborasi bentuk persepsi melalui input eksternal dan internal termasuk 

aspek warna, dan emosi. Ketiga, kognitif/ simbolik (C/Sy) level ini meliputi 

aktifitas korteks frontal dan meliputi memori, penyelesaian masalah, operasi 

antisipasi dengan gambar, konsep dan kesesuaian verbalisasi. Komponen kognitif 

fokus pada analitis dan operasi sekuensial, pemikiran logis dan abstraksi. Simbol 

menggambarkan intuisi, formasi konsep multidimensional, bagian dari sesuatu 

yang tidak dikenal atau tidak ada dalam proses sadar. Level kognitif / simbolik ini 

memberikan pengalaman dan interaksi dengan media seni memfasilitasi elaborasi 

pemikiran konseptual dan abstrak serta penyelesaian masalah. Spasial dan 

hubungan temporal antara objek, orang, dan kejadian spesifik dapat menjadi 

penggambaran konkret melalui gambar realistik atau abstrak yang dibuat dalam 

media seni. 

Academic Burnout dan Art Therapy 

Academic burnout merupakan kelelahan yang dialami oleh mahasiswa yang 

dikarenakan oleh faktor individual, organisasional dan faktor resiko khusus 

(American Thoracic Society, 2016).  Academic burnout terjadi dikarenakan 

kelelahan yang berlangsung lama yang kemudian menjadi depersonalisasi atau 

sinisme terhadap kegiatan belajar dan terakhir berdampak terhadap penurunan 

prestasi akademik. Hal tersebut didukung oleh penilitian Yang (2004) yang 

menunjukkan bahwa burnout memiliki dampak negatif yang signifikan prestasi 

akademik. 

Burnout yang didefinisikan sebagai reaksi stres kronis memerlukan suatu media 

untuk mengadaptasikan dunia di dalam diri mereka dengan lingkungan luarnya 

sebagaimana kepribadian yang seimbang menurut Jung (Feist & Feist, 2010). Hal 

ini dapat dilakukan dengan menuangkan perasaan dan pemikiran yang menjadi 

faktor academic burnout kedalam suatu media dengan art therapy. 

Art therapy bekerja berlandaskan pada ekspresi diri akan perasaan dan pikiran 

seseorang yang digambarkan pada proses kreatif (Malchiodi, 2003). Hartz & 

Thick (2005) mengungkapkan art therapy dapat menyublimasi konflik pada 

penguatan ego. Hal tersebut bermanfaat untuk mengeksplorasi perasaan, 

mendamaikan konflik emosional, mengembangkan self awareness, mengatur 

perilaku dan adiksi, mengembangkan keterampilan sosial, selain itu art teraphy 

juga dapat meningkatkan orientasi terhadap realita, mengurangi kecemasan dan 

meningkatkan self esteem (American Art Therapy Association, 2013). 

Berdasarkan kajian teoritis sebelumnya dapat dilihat keterkaitan antara kedua 

variabel penelitian. Academic burnout yang dicirikan dengan kelelahan 

emosional, sinisme dan penurunan prestasi dapat ditanggulangi dengan Art 

therapy yang memiliki potensi untuk menggambarkan emosi, meningkatkan self 

awarenes dan self esteem serta menyublimasi konflik yang dialami seseorang 

pada media seni yang digunakan dalam terapi. Pengungkapan perasaan ini 

kemudian akan mengurangi tingkat academic burnout yang dialami oleh 

mahasiswa. Hal ini sama halnya dengan penelitian (Potash, et, al. (2015) pada 

pegawai rumah sakit dan pekerja perawatan paliatif di Hongkong. Penelitian ini 

menunjukkan adanya penurunan burnout yang disebabkan oleh peningkatan 

kontrol pemikiran dan perasaan yang berkontribusi pada peningkatan level self 
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efficacy profesional dan pengurangan kelelahan. Selanjutnya diikuti dengan 

peningkatan self –awareness, munculnya potensi kreatif dan membangun 

keterhubungan dengan rekan kerja. Penelitian lain yang dilakukan Italia, Favara-

Scacco, Di Cataldo & Russo (2008) menunjukkan penurunan level kelelahan 

emosional dan perilaku negatif terhadap pasien serta peningkatan prestasi 

personal. 

Bentuk Art teraphy yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 

psikodrama (Italia, et al., 2008) diberikan kepada dokter dan perawat di dua pusat 

unit Oncologi yang ada di Italia, gambar (Potash & Chan, 2014) diberikan kepada 

pekerja sosial dan perawatan paliatif di Hongkong. Dalam penelitian ini akan 

digunakan seni gambar dua dimensi yang menggunakan konsep (Buchalter, 2009) 

dengan adaptasi tema gambar dari penelitian Potash & Chan (2014) yang telah 

terbukti efektif mengurangi burnout  pada pekerja sosial dan perawatan paliatif 

yaitu: 

1. How  am i in campus and how i manage my problem. Tujuan dari tema ini 

adalah untuk mengekspresikan pikiran alam bawah sadar sebaik 

mengungkap masalah dan keyakinan secara sadar serta 

mengkomunikasikan pemikiran, perasaan, perhatian, masalah, keinginan, 

harapan, mimpi dan hasrat subjek di kampus serta bagaimana ia mengatur 

dan menyelesaikan masalahnya. 

2. Meaningful subject interaction & challenging subject interaction. Tujuan 

dari tema ini adalah untuk mengekspresikan pikiran alam bawah sadar 

sebaik mengungkap masalah dan keyakinan secara sadar serta 

mengkomunikasikan pemikiran, perasaan, perhatian, masalah, keinginan, 

harapan, mimpi dan hasrat subjek terhadap interaksi yang berharga 

menurutnya dan interaksi yang menantang baginya. 

3. Mindfull mandala what will you do in university. Tujuan dari tema ini 

adalah untuk memfokuskan, memusatkan, menyembuhkan dan 

memelihara diri subjek dalam mengatasi permasalahan yang ia hadapi. 

Hipotesa 

Art therapy dapat mengurangi academic burnout pada mahasiswa Psikologi 

UMM angkatan 2014. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan one group pretest-posttest 

design dengan perlakuan art therapy. Desain ini disebut juga before after design 

dimana diberikan pengukuran terhadap VT sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan.  
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Tabel 3. Rancangan Penelitian 

Tahap I Tahap II Tahap III 

Pengukuran (O1) Manipulasi (X) Pengukuran (O2) 

Keterangan: 

X = Treatmen atau perlakuan yang diberikan kepada single subject 

O = Observasi yang dibuat oleh peneliti 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif tahun ketiga fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mengisi skala Maslah Burnout 

Inventory-Stundent Survey (MBI-SS) dan memiliki tingkat academic burnout 

yang tinggi. Pengambilan subjek menggunakan purposive sampling dimana 

mahasiswa dengan karakteristik diatas, diminta untuk berpartisipasi dengan 

mengisi skala MBI-SS. Selanjutnya subjek dengan skor academic burnout tinggi 

berdasarkan norma kelompok dimintai kesediaannya untuk berpartisipasi sebagai 

subjek penelitian. Penelitian eksperimen ini akan melibatkan 6 subjek dengan 

rentang usia 20 hingga 21 tahun.  

Variabel dan Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu art therapy sebagai variabel bebas 

atau Independent Variable (X) dan academic burnout sebagai variabel terikat 

Dependent Variable (Y).  

Art therapy sebagai variabel X merupakan perlakuan yang diberikan kepada 

mahasiswa untuk mengurangi academic burnout yang dialaminya. Bentuk art 

therapy yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambar. Perlakuan ini 

terdiri dari tiga sesi dimana setiap sesi bertujuan untuk mengekspresikan 

pemikiran dan perasaan subjek untuk mengurangi academic burnout. Setiap sesi 

memiliki tema khusus yaitu: how I am in university & how I manage my problem, 

meaningfull and challenging subject interaction, dan meaningfull Mandala.  

Sedangkan academic burnout sebagai variabel Y merupakan keadaan dimana 

mahasiswa mengalami kelelahan fisik dan emosi dalam kegiatan belajar, sinisme 

pada pentingnya belajar serta perasaan kurang kompeten sebagai seorang pelajar 

(Zhang, Klassen & Wang, 2013; Aro & Kuntu, 2010). Data penelitian ini 

diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan instrumen berupa  skala Maslah 

Burnout Inventory-Stundent Survey (MBI-SS) yang disusun oleh Schaufeli et al, 

(2002) dengan penyempurnaan berdasarkan penelitian Breso  Salanova & 

Scahufeli (2007) dengan 21 item yang terdiri dari 3 dimensi yaitu Exhaustion atau 

kelelahan, Cynism atau sinisme dan penurunan efficacy. Subjek dinyatakan 

memiliki academic burnout tinggi jika ia mendapatkan nilai yang tinggi dari 

pengukuran skala tersebut. Skor skala academic burnout dilihat berdasar norma 

kelompok menggunakan skor T. Skor dikatakan tinggi jika X ≥ 52.21. 
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Alat ukur ini berbahasa Inggris dalam versi asli milik Schaufeli et al, (2002) 

maupun penelitian lanjutan mengenai dimensi ketiga miliki Breso, Salanova & 

Scahufeli (2007) oleh karena itu peneliti melakukan adaptasi ke dalam bahasa 

Indonesia dan menambahkan inefficacy milik Breso dan kawan-kawannya sebagai 

item favorabel. Berikut validitas kontruk alat ukur ini: 

Tabel 4. Angka Validitas & Reabilitas 

Versi Alat 

Ukur 

Jumlah Item 

Valid 

Sampel Indeks Reabilitas Cronbach α 

EXH CYN PA 

EF INEF 

Schaufeli et al, 

(2002) 

21 Spanyol 0.74 0.79 0.76 - 

Portugal 0.79 0.82 0.69 - 

Belanda 0.80 0.86 0.67 - 

Breso et al, 

(2007) 

21 Spanyol 0.78 0.80 0.70 0.62 

German 0.68 0.85 0.73 0.65 

Peneliti 21 Indonesia 0.77 0.69 0.78 - 

Keterangan: 

EXH: Exhaustion (kelelahan fisik dan emosi); CYN: Cynism (sinismen); PA: 

Personal accomplishment (prestasi personal); EF: Efficacy; INEF: Inefficacy. 

Modul art therapy yang dibuat oleh peneliti juga dilakukan uji coba kepada satu 

subjek. Dari uji coba yang dilakukan pada subjek didapatkan hasil yang baik 

dimana subjek dapat memahami instruksi-instruksi yang ada di dalam modul 

tersebut. Akan tetapi untuk menambah pemahaman subjek dilakukan beberapa 

perubahan untuk menyempurnakan modul agar subjek lebih memahami konten 

dalam modul seperti instruksi-instruksi kegiatan yang perlu dilakukan. 

Prosedur dan Analisis Data 

Penelitian ini terdiri dari tiga prosedur. Pertama adalah persiapan. Pada tahap ini 

peneliti melakukan pendalaman materi, membuat desain penelitian dan 

menyiapkan instrumen dan modul penelitian. Instrumen penelitian tersebut 

kemudian di adaptasi kedalam bahasa Indonesia dan selanjutnya dilakukan tryout 

kepada 58 mahasiswa fakultas Psikologi UMM dan uji kelayakan modul kepada 1 

mahasiswa fakultas Psikologi UMM. Selanjutnya peneliti melakukan survei awal 

dengan menyebar skala yang telah di tryoutkan tersebut guna memperoleh skor 

sreening. Setelah memperoleh skor screening peneliti memilih calon subjek 

dengan skor academic burnout tinggi berdasarkan norma kelompok 

(menggunakan skor t) dan menghubungi calon subjek untuk meminta 

kesediaannya mengikuti 3 sesi penelitian. Responden yang bersedia kemudian 

diminta untuk menandatangai informed consent untuk mengikuti rangkaian 

prosedur penelitian.  

Setiap subjek kemudian diberikan perlakuan sebanyak 3 sesi dimana masing-

masing sesi dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Pada sesi pertama subjek 

diminta menggambar untuk menggambarkan pikiran, perasaan dan bagaimana ia 

memandang dirinya dalam menjalankan perkuliahan serta menggambarkan 

bagaimana cara mereka mengatur dan menyelesaikan permasalahannya. Pada sesi 
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kedua subjek diminta untuk menggambarkan interaksi yang berarti dan interaksi 

yang menantang bagi dirinya selama menempuh studi. Terakhir pada sesi ketiga 

subjek diminta untuk mengidentifikasi kekuatan dan menggambarkan langkah 

yang akan ia tempuh untuk menanggulangi permasalahan yang ia hadapi dalam 

kegiatan akademiknya. Seteleh pemberian perlakuan selesai subjek di berikan 

posttest. Terakhir setelah penelitian selesai dilakukan peneliti akan menganalisis 

dan mengambil kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan. 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil – hasil yang akan 

dipaparkan dalam uraian dibawah ini. Pertama akan dipaparkan karakteristik 

subjek yang berkontribusi sebagai subjek dalam penelitian ini. 

Tabel 5. Karakteristik Subjek  

Subjek L/P Usia Fakultas Smt SKS 

tlh di 

tempuh 

SKS 

saat ini 

Org Keg. 

Lain 

S1 P 21 Psikologi 6 113 15 PC;

HMI 

- 

S2 P 21 Psikologi 6 113 15 PC Ast. Lab 

S3 P 21 Psikologi 6 113 15 JBI;

SB  

Mengajar,

Wirausaha 

S4 P 21 Psikologi 6 113 15 - Game 

S5 P 21 Psikologi 6 113 15 PSM Magang 

S6 P 20 Psikologi 6 113 15 - - 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 subjek dalam kelompok 

eksperimen adalah mahasiswi dengan rentang usia 20-21 tahun. Keenam subjek 

merupakan mahasiswa psikologi semester 6 dimana 5 diantaranya merupakan 

mahasiswa yang aktif dengan berbagai kegiatan. Berikut akan dipaparkan skor 

pretest-posttest keenam subjek. 
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Tabel 6. Deskriptif Hasil Pre-test dan Post-test Keenam Subjek 

Nama Pre experimen Post experimen Penurunak Skor 

S1 52.76399 36.03001 16.73399 

S2 52.76399 39.49221 13.27178 

S3 56.2262 42.37738 13.84882 

S4 70.65205 44.68552 25.96653 

S5 55.07213 44.68552 10.38661 

S6 60.84247 44.68552 16.15695 

Rata-rata 58.05347 41.99269 16.06078 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa keenam subjek mengalami penurunan 

skor academic burnout rata-rata sebesar 16.06 poin. Penurunan terbesar terjadi 

pada subjek 4 dengan 25.96 dan penurunan terendah terjadi pada subjek 5 dengan 

penurunan sebesar 10.38 poin. Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi 

perubahan skor akan dipaparkan hasil uji Wilcoxon pada pretest-posttest keenam 

subjek. 

Tabel 7. Deskriptif Uji Wilcoxon Data Pretest dan Posttest Keenam Subjek  

Kelompok N Rata-rata Skor MBI-

SS 

Z P 

Pre Test Post Test 

Eksperimen 6 58.05347 41.99269 -2.201 0.028 

 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon pada Tabel 4.5.a diketahui bahwa hasil nilai p 

pada kelompok kontrol<0.05 (p=0.028). Hasil tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan pada skor academic burnout keenam subjek pada 

kondisi pre-test dan post-test. 

 

 

DISKUSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh art therapy dalam 

mengurangi academic burnout. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa seluruh subjek mengalami penurunan skor academic burnout 

yang signifikan. 

Art therapy berpotensi untuk merubah dan menyembuhkan gangguan psikologis 

secara perlahan. Hal ini terjadi karena melalui art therapy, subjek dapat 

menggambarkan stresor yang ia alami. Kemudian memprosesnya dengan 

simbolisasi dan membuat makna dari pengalaman stresnya serta memunculkan 

pola pemikiran baru yang berhubungan dengan resiliensi dan kekuatan untuk 

membangun pandangan baru dan berintegrasi pada pengalaman stres pada 

persepsi diri yang sehat. Melalui art therapy ini, subjek tidak hanya dapat 



 

 

64 

 

mengekspresikan dirinya namun juga dapat melihat permasalahan yang ia alami 

(Kane, 2013). Seperti pada beberapa subjek yang menyadari bahwa mereka 

memiliki masalah dengan interaksi mereka kepada teman, dosen serta dukungan 

keluarga dalam menjalankan proses perkuliahan. 

Art therapy merupakan salah satu terapi yang dianggap mampu menurunkan 

academic burnout. Art therapy berfokus pada penglihatan visual dan informasi 

somatosensori bagaimana gambar dan ekspresi mereka merefleksikan pengalaman 

emosi serta bagaimana pengalaman emosi berdampak pada pikiran dan perilaku. 

Art therapy merupakan sebuah kegiatan yang dapat mengaktifkan fungsi otak 

dalam bagian emosi, formasi memori dan proses informasi motorik, visual dan 

somatosensori. Dengan begitu hal-hal yang menjadi masalah secara tidak sadar 

dapat diekspresikan melalui karya yang dibuat dalam sebuah media seni 

(Lusebrink, 2004).  

Pengaktifan fungsi otak mulai terjadi ketika subjek diminta untuk melakukan 

pemanasan dan menguat pada sub sesi mindfullness dan sesi inti yaitu 

menggambarkan dengan tema tertentu disetiap sesi. Aktifitas atau tugas yang 

diberikan pada setiap sub sesi akan mendorong subjek untuk berimajinasi atau 

memikirkan hal-hal yang menggambarkan keadaan subjek serta hal-hal yang 

melatarbelakangi terjadinya academic burnout yang mereka alami. Kegiatan ini 

memberikan pengalaman sensoris dengan alat-alat dan media terapi. Pengalaman 

ini berguna untuk mengekspresikan energi pada media seni. Pengalaman 

kinestetik ini disajikan sebagai agen rekonstitatif yang dapat menstimulus memori 

(Lusebrink, Martinsone & Dzilna-silova, 2013; Lusebrink, 2004). Pengaktifan 

fungsi otak ini digambarkan dengan penggambaran keadaaan diri subjek melalui 

stimulus menggunting, melipat, menempel, dan menggambar dengan tema-tema 

yang telah ditentukan seperti menggambarkan ekspresi saat ini, mengungkapkan 

setengah hati ataupun menggambar apa yang didengar dan diperhatikan. 

Setelah subjek mendapatkan pengalaman sensoris ini ia akan mendapat 

pengalaman persepsi pada saat berinteraksi secara visual dengan media seni. 

Proses ini akan mengelaborasi bentuk perseptual pemikiran input eksternal dan 

internal seperti pemilihan warna dan aspek emosi (Lusebrink, Martinsone & 

Dzilna-silova, 2013; Lusebrink, 2004). Salah satu subjek memilih warna merah 

untuk menggambarkan semangat melakukan perubahan. Komponen afeksi ETC 

setuju bahwa ekspresi, komunikasi dari emosi pada media seni  berdampak pada 

emosi pemrosesan  informasi. Seperti yang terjadi pada salah satu subjek dimana 

ia hampir menangis ketika menceritakan gambar yang ia buat saat memeluk ayah 

dan ibunya pada tahap mindfullness. 

Terkhir subjek akan mendapat pengalaman kognitif dan proses simbolik yang 

menjadi bagian aktifitas pada kortek frontal yang meliputi memori, penyelesaian 

masalah dan langkah antisipasi dengan gambar, konsep dan verbalisasi yang 

sesuai ( Lusebrink, Martinsone & Dzilna-silova, 2013; Lusebrink, 2004). Hal ini 

seperti pada akhir setiap kegiatan dimana subjek diminta untuk menceritakan apa 

yang ia gambarkan. Selain itu pada kegiatan terakhir para subjek juga diminta 

untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan untuk menanggulangi 

permasalahan mereka. Seperti yang terjadi pada salah satu subjek dimana ia 
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menyadari bahwa selama tiga sesi ia selalu menceritakan keluarganya sebagai 

pihak yang membebaninya dan kemudian ia menyadari kenapa hal ini terjadi 

seperti kesibukan masing-masing anggota keluarga atau memori depresi saat ia 

masih kecil. Dengan memahami penyebab terjadinya permasalahan yang muncul 

hal tersebut akan mendorong subjek untuk mencari alternatif penyelesaian 

masalah atau berdamai dengan permasalahan tersebut. 

Kenyaman subjek dalam membuat karya dengan mengikuti arahan peneliti serta 

fokus dalam proses pembuatan karya di setiap sesi akan mendorong adanya 

pertumbuhan, instropeksi diri, insight dan penyelesaian malasah (Buchalter, 

2009). Tempat penelitian yang asri dan sejuk ataupun sebuah ruangan yang di 

setting khusus telah membantu subjek memperoleh kenyamanan dalam membuat 

sebuah karya. Sehingga berdampak pada pemahaman mereka mengenai 

permasalahan yang mereka alami dan membuat mereka bisa mencari alternatif 

bagi permasalahan tersebut. 

Dalam ketiga sesi partisipan telah menggambarkan berbagai tema. Dalam proses 

menggambar subjek bebas untuk menentukan alat apa yang akan ia gunakan 

seperti spidol, krayon atau cat air. Hal ini bertujuan untuk membuat partisipan 

terbiasa mengambil keputusan dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Buchalter, 2009). Seperti apa yang akan subjek lakukan untuk menyelesaikan 

permasalahannya sebagai contoh subjek yang memiliki permasalahan dengan 

dirinya akan mulai membiasakan diri untuk mengambil keputusan memberanikan 

bersikap tegas dan berkomitmen dengan dirinya sendiri. Begitu pula subjek yang 

sering kebingungan dalam membuat keputusan akan mulai  belajar menentukan 

keputusan dalam kehidupannya. 

Selain melalui ETC pengaruh art therapy terhadap masalah academic burnout 

juga dapat dijelaskan melalui focusing oriented art therapy (Rappaport, 2008). 

Hal ini berfokus pada pikiran dan tubuh untuk membawa sikap ramah dan 

bersahabat terhadap perasaan, situasi dan pengalaman seseorang, serta mengambil 

sedikit waktu untuk mendengar pesan dan maknanya. Melalui focusing oriented 

art therapy subjek dapat meyeimbangkan akses perasaan batin dengan 

mengungkapkan hikmahnya. Sehingga para subjek tidak hanya dapat memahami 

keadaan dirinya namun juga dapat memahami makna dan hikmah dari apa yang ia 

alami. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan art therapy ini dengan cara membantu 

subjek untuk menemukan makna metapora dari gambar yang ia buat dari pada 

melakukan penafsiran (Potash, et al., 2015), dimana mereka diminta untuk 

menceritakan hasil gambarnya. Dengan menemukan makna subjek akan lebih 

sadar mengenai apa yang ia alami dan sumber masalah dari academic burnout. 

Hal ini juga akan membantu subjek untuk menentukan penyelesaian masalah 

(Buchalter, 2009). 

Disisi lain art therapy ini juga membantu subjek untuk meningkatkan self esteem 

dalam dirinya (American Art Therapy Association, 2013). Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya perubahan pada beberapa subjek yang pada sesi 1 dan 2 masih 

sering menanyakan apakah boleh menggunakan spidol atau krayon, dan masih 

menanyakan apakah boleh menggambar sesuatu hal dengan cara khusus, pada sesi 
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ketiga mereka telah mantap menggunakan peralatan yang ada dan menggambar 

sebagaimana keinginan mereka sesuai arahan yang telah diberikan. Selain 

meningkatkan self esteem, art therapy juga membantu subjek untuk meningkatkan 

self awareness dan self efficacy (Potash et al., 2012). Dimana para subjek 

menyadari sumber-sumber permasalahannya karena setiap subjek memiliki 

sumber permasalahan atau stresor yang berbeda-beda dan mereka mulai mencari 

cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai cara yang di 

gambarkan pada sesi ketiga. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa art therapy dapat 

menurunkan academic burnout pada mahasiswa tahun ketiga fakultas Psikologi 

UMM dengan perbedaan yang signifikan yang ditunjukkan dengan hasil uji 

Wilcoxon yang menunjukkan skor p=0.028. Implikasi dari penelitian ini ditujukan 

kepada setiap mahasiswa untuk lebih memahami diri sendiri dan menikmati 

proses belajar di kampus agar kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan ketika 

ada masalah ada baiknya untuk meminta bantuan kepada pihak profesional 

(konselor/psikolog) agar masalah yang dihadapi bias segera diatasi. Untuk para 

dosen dan pengajar bisa lebih memperhatikan tampilan bahan ajarnya dan 

membuat suasana kelas senyaman dan menyenangkan mungkin untuk 

mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar seperti pembuatan tema pada setiap 

bab khusus dengan kegiatan seni (menggambar, menyanyi, mengeksplor 

lingkungan, atau drama), atau hal-hal yang memberikan kesempatan mahasiswa 

mengekspresikan diri. 

 

REFERENSI 

Akila, L. K., & Nandagopal, C. (2015). An Introduction to Art Therapy and 

Creativity in Organisations. Proceedings of the International Symposium on 

Emerging Trends in Social Science Research (pp.1-9).  

American Art Therapy Association. (2013). What is Art Therapy? American Art 

Therapy Association, 1-2. Diakses pada 3 Maret 2017 dari 

http://www.arttherapy.org. 

American Thoracic Society. (2016). What is Bournout Syndrome (BOS). 

American Thoracic Society, 194, 1-2. 

Arlinkasari, F; Sari, Z. A; & Nur W.R. (2016). Perlukah Mahasiswa Terikat pada 

Perkuliahan? Temu Ilmiah HIMSI 2016. 

Armour, R. A., Caffarella, R. S., Fuhrmann, B. S., & Wergin, J. F. (1987). 

Academic Burnout : Faculty Responsibility and Institutional Climate. New 

Direction for Teaching, 29, 3–11. 

http://www.arttherapy.org/


 

 

67 

 

Aro, K. S. & Kunttu, K. 2010. Study Burnout and Engagement in Higer 

Education. Unterrichtswisswnschaft, 38, 318-333. 

Breso, E., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2007). In search of the “Third 

Dimension” of Burnout: Efficacy or Inefficacy? Applied Psychology, 56, 

460–478.  

Breso, B., Schaufeli, W. B., & Salanova, M. (2010). Can a Self Efficacy-Based 

Intervention Decrease Burnout, Increase Engagement, and Enhance 

Performance? A Quasi-Experimental Study. Springerlink, 339-355. Diakses 

pada 1 Februari 2017 dari https://doi.org/10.1007/s10734-010-9334-6. 

Bryan, K. W., & Li, H. (2010). Understanding Issues Related to Today ’ s College 

Students : Dealing with Burnout [ brochure and video ] Understanding Issues 

Related to Today ’ s College Student Dealing with Burnout, (Cns 577). 

TopSCHOLAR The Research & Creative Activity Database of WKU. Diakses 

pada 8 Februari 2017 dari http://digitalcommons.wku.edu/cns_apps/6/. 

Budiman, A. (2005). Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan. 

Diakses pada 24 Januari 2017 dari www.googlebook.com. 

Buchalter, S. I. (2009). Art Therapy Techniques and Applications. London & 

Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher. 

Case, C. (2006). The Handbook of Art Therapy (pp: 1-16). New York: Routledge. 

Celik, G. T., & Oral, E. L. (2013). Burnout Levels and Personality Traits—The 

Case of Turkish Architectural Students. Creative Education, 4, 124–131.  

Chang, E., Lee, A., Byeon, E., & Lee, S. M. (2015). Role of Motivation in the 

Relation between Perfectionism and Academic Burnout in Korean Students. 

Personality and Individual Differences, 82, 221–226.  

Coqueiro, N. F., Ronaldo, F., Vieira, R., & Costa, M. M. (2010). Art therapy as a 

Therapeutic Tool in Mental Health. Acta Paulista de Enfermagem, 23, 859–

862. 

DePaepe, J., French, R., & Lavay, B. (1985). Burnout Symptoms Experienced 

Among Special Physical Educators: A Descriptive Longitudinal Study. 

Adapted Physical Activity Quarterly, 2, 189–196.  

Duru, E., Duru, S. & Balkis, M. 2014. Analysis of Relationships Among Burnout, 

Academic Achievement, and Self Regulation. Educational Sciences: Theory 

& Practice 1274-1284. 

Edwards, D. (2004). Art Therapy Creative Therapies in Practice. London: Sage 

Publication. 

https://doi.org/10.1007/s10734-010-9334-6
http://digitalcommons.wku.edu/cns_apps/6/


 

 

68 

 

Eisenberg, D. S., Goldrick-Rab, Lipson S. K., & Broton K. (2016). Wisconsin 

Hope Lab: Too Distressed to Learn? Mental Health Among Community 

College Students. Madison: Wisconsin Hope Lab. 

Faculty of Economics and Business. (2012). Tahun 2012 Jumlah Mahasiswa S1 

FEB UB yang di Drop Out Sebanyak 70 orang. Diakses pada 21 Januari 

2017 dari http://feb.ub.ac.id/id/tahun-2012-jumlah-mahasiswa-s1-feb-ub-

yang-di-drop-sebanyak-70-orang.html. 

Feist, J. & Feist, G. J. (2010). Teori Kepribadian. Jakarta: Salemba Humanika. 

Friedman, G. (2014). Student Stress, Burnout and Engagement. Thesis Master, 

Faculty of Humanities, University of the Witwatersrand, Johannesburg. 

Grohol, J. M. tt. 10 Reasons You Can’t Say How You Feel. Diakses pada 14 

Januari 2017 dari psychcetral.com. 

Gunnell, K. E., Mosewich, A. D., Mcewen, C. E., Eklund, R. C., & Crocker, P. R. 

E. (2017). Don’t be so Hard on Yourself ! Changes in Self-Compassion 

during the First Year of University are Associated with Changes in Well-

Being. Personality and Individual Differences 107, 43–48.  

Hartz, L. & Thick L. (2005). Art Theraphy Strategies to Raise Self Esteem in 

Female Juvenile Offenders: A Comparison of Art Psychotheraphy and Art 

as Therapy Approaches. Journal of American Art Theraphy Association 

22, 70-80. 

Heenan, D. (2006). Art as Therapy: An Effective Way of Promoting Positive 

Mental Health? Disability & Society, 21,179-191.  

Hu, Q. & Schaufeli, W. B. (2009). The Factorial Validity of the Maslach Burnout 

Inventory-Student Survey in China. Psychological Report, 150, 394-408. 

Italia, S., Favara-Scacco, C., Di Cataldo, A., & Russo, G. (2008). Evaluation and 

Art Therapy Treatment of the Burnout Syndrome in Oncology Units. 

Psycho-Oncology, 17, 676–680.  

Kane, K. C. (2013). Art Therapy and Neuroplasticity: How Creativity Can Heal 

Trauma. Thesis magister, Thesis Magister, Adlerian Counseling and Art Therapy,   

Adler Graduate School, USA. 

Kelly, S., Davies, L., Harrop, D., Mcclimens, A., Peplow, D., Pollard, N., Pollard, 

N. (2015). Cultural Value Reviewing art therapy research : A Constructive 

Critique Constructive Critique. UK: Sheffield Hallam University. 

Kemenristekdikti. (2014). Grafik jumlah mahasiswa aktif berdasarkan kelompok 

bidang. Diakses pada 14 Februari 2017 dari www.kemenristekdikti.go.id. 

http://feb.ub.ac.id/id/tahun-2012-jumlah-mahasiswa-s1-feb-ub-yang-di-drop-sebanyak-70-orang.html
http://feb.ub.ac.id/id/tahun-2012-jumlah-mahasiswa-s1-feb-ub-yang-di-drop-sebanyak-70-orang.html
http://www.kemenristekdikti.go.id/


 

 

69 

 

Kemenristekdikti. (2016). Kemenristekdikti Sosialisasikan Permen Nomor 44 

Tahun 2015 tentang SN DIKTI. Diakses pada 20 Februari 2017 dari 

www.belmawa.ristekdikti.go.id. 

Lin, S-H & Huang, Y C. (2014). Life Stress and Academic Burnout. Active 

Learning in Higher Education, 15, 77-90. 

Lusebrink, V. B. 2004. Art Therapy and the Brain: An Attempt to Understand the 

Underlying Processes of Art Expression in Therapy. Journal of American 

Art Therapy Association, 21, 125-135. 

Lusebrink, V. B., Martinsone, K. & Dzilna-Silova I. 2013. The Expressive 

Therapies Cntinum (ETC): Interdisciplinary Bases of the ETC. 

International Journal of Art, 18,75-85. 

Malchiodi, C A. (2005). Expressive Therapies History, Theory and Practice. 

London: Guilford Publication. 

Maslach, C. & Leiter, M. P. 1997. The Truth About Burnout How Organization 

Cause Personal Stress and What to Do About It. San Francisco: Jossey-Bass. 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job Burnout. Annual 

Review Psychology, 52, 397–422. 

Muna, N. R. (2013). Efektifitas Teknik Self Regulation Learning. Holistik 14, 57–

78. 

Natural Medicines. (2015). Art Therapy. Therapeutic Research Center, 1. Diakses 

pada 21 Januari 2017 dari https://naturalmedicines-therapeuticresearch-

com.nunm.idm.oclc.org/. 

Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Noushad, P.P. (2008). From Teacher Burnout to Student Burnout. Online 

Submission. Diakses pada 27 Februari 2017 dari 

http://search.ebscohost.com/. 

Orbach N. (2003). On Materials In Art & Art Therapy. Diakses pada 12 April 

2017 dari ww.nonaorbach.com. 

Potash, J. S, Faye C., Andy H. Y. H., Xiao, L. W., & Carol C. (2015). A Model 

for Art Therapy-Based Supervision for End of Life Care Workers in 

Hongkong. Death Studies, 39, 44-51.  

Rappaport, L. (2008). Focusing Art Therapy. The Folio, 139-155.  

Rappaport, L. 2008. Focusing Art Therapy: Working with Trauma. Person Center 

and Experimential Psychotherapies, 9, 128-142. 

http://www.belmawa.ristekdikti.go.id/
https://naturalmedicines-therapeuticresearch-com.nunm.idm.oclc.org/
https://naturalmedicines-therapeuticresearch-com.nunm.idm.oclc.org/
http://search.ebscohost.com/


 

 

70 

 

Ray, W.J. & Richard. (1985). Methods Toward a Science of Behavior and 

Experience [Second edition]. Wadsworth Publishing Company: California. 

Salanova, M., Wilmar, S., Isabel, M. & Edgar B. (2009). How Obstacles and 

Facilitators Predict Academic Performance: The Mediating Role of Study 

Burnout and Engagement. Anxiety, Stress & Coping 1-18. 

Schaufeli, W. B., Martinez I. M.; Pinto A. M.; Salanova M. & Bakker A. B. 2002. 

Burnout and Engagement in University Students A Cross- National Study. 

Journal of Cross-Cultural Psychology 33 464-481. 

Shaufeli, W. B., Leiter, M. P. & Maslach, C. 2009. Burnout: 35 Years of Research 

and Practice. 2008. Career Development International, 14, 204-220. 

Seniati, L., Yulianto, A., & Setiadi, B. (2005). Psikologi Eksperimen. Jakarta:PT 

Indeks. 

Slayton, S. C., D’Archer & Kaplan, F. 2010. Outcome Studies on the Efficacy of 

Art therapy: A Review of Findings. Art therapy: Journal of the American 

Art therapy Association, 27, 108-118. 

Sugiyarto. (2009). Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam bidang Ekologi di 

Perguruan Tinggi melalui Penerapan Praktikum Mandiri. Seminar 

Lokakarya Nasional Pendidikan Biologi PKJP UNS.  

The British Association of Art Therapists. (2017). What is Art Therapy? Diakses 

pada 4 Juli 2017 dari www.baat.org. 

Toppinen-Tanner, S., et al. (2011). Process of burnout: structure, antecedents, and 

consequences. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology 34.  

Ugwu, F. O., Onyishi, I. E., & Tyoyima, W. A. (2013). Exploring the 

Relationships Between Academic Burnout, Self- Efficacy and Academic 

Engagement Among Nigerian College Students. The African Symposium : An 

Online Journal of the African Educational Research Network, 13, 37–45. 

Yang, H-J. (2004). Factors Affecting Student Burnout and Academis 

Achievement in Multiple Enrollment Program in Taiwan’s Technical-

Vocational College. International Journal of Educational Development, 

24, 283-301.  

Zhang, X; Klassen R. M.; & Wang Y. (2013). Academis Burnout and Motivation 

of Chinese Secondary Students. International Journal of Social and 

Humanity, 3, 134-138.  

 

 

 

 

 

http://www.baat.org/


 

 

71 

 

 

C. Ketentuan Umum 
1. Jika terdapat gambar, keterangan  gambar diletakkan di bagian  bawah 

gambar. 

2. Ketentuan penulisan tabel. 

Tabel tanpa garis vertikal. Tabel hanya menggunakan garis horizontal 

pada bagian atas dan bawah tabel. Contoh : 

 

     

     

     

     

     

     

 

3. Penomoran halaman menggunakan  aturan sebagai  berikut  : 

Halaman pertama, nomor halaman  diletakkan  di bagian  bawah tengah. 

Sedangkan  halaman  berikutnya nomor halaman  diletakkan  di  bagian 

kanan atas.  

4. Halaman pengesahan dan penjilidan  naskah skripsi yang  telah direvisi 

dikoordinasikan  dengan bagian Tata Usaha. 
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BAB V 
TATA CARA PENULISAN BAHASA,  

REFERENSI, TANDA BACA, SINGKATAN, 

DAN ISTILAH 
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C. Penulisan Tanda Baca 

Penulisan tanda baca, dan huruf, mengikuti Pedoman Umum EYD. Berikut 

beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan: 

1. Titik (.), koma (,), dua titik (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda  

persen (%) diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya. 

2. Tanda petik (“...”) dan tanda kurung () diketik rapat dengan huruf dari kata 
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atau frasa yang diapit. 

3. Tanda hubung (-), tanda pisah (——), dan garis miring (/) diketik rapat 

dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. 

4. Tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tambah (+), kurang (-

), kali (x), dan bagi (:) diketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan 

sesudahnya. 

5. Tanda baca diketik rapat dengan angka yang mendahului dan mengikutinya 

yaitu: titik dua (:) untuk memisahkan tahun terbitan dengan nomor halaman 

pada rujukan, koma (,) untuk menunjukkan angka desimal atau diantara rupiah 

dan sen, dan titik (.) untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. 

6. Pemenggalan kata pada akhir baris (-) disesuaikan dengan suku katanya. 

7. Tanda rincian nonhierarkis dengan garis pendek (-) tidak boleh digunakan, dan 

hendaknya dinyatakan dengan nomor rincian atau bullet. 

 

D. Penulisan Istilah 

Dalam penyusunan naskah skripsi, penulis sedapat mungkin menggunakan 

istilah Indonesia yang lazim dipakai. Namun demikian, jika terdapat istilah 

asing yang belum memiliki terjemahan baku dalam bahasa Indonesia, ada 

beberapa cara penulisan yang dapat digunakan: 

a. Memeriksa istilah Indonesia yang artinya paling mendekati istilah asing 

tersebut. Pada penggunaan pertama dalam teks, istilah tersebut ditulis dengan 

menyertakan istilah asingnya. Pada penulisan selanjutnya, istilah Indonesia 

tersebut dapat digunakan. 

Contoh: 

…kinerja (performance) karyawan yang dapat diukur… 

b. Menuliskan istilah asing tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.  

Contoh: 

Assimilation menjadi asimilasi 

Excitation menjadi eksitasi 

c. Menggunakan istilah asing sebagaimana adanya karena belum memungkinkan 

untuk diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Istilah tersebut harus 

ditulis dengan cetak miring . 

Contoh: 

…… akan membandingkan burn out pada perempuan dan laki- laki…… 

 

Referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui aturan- aturan yang 

berhubungan dengan penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia adalah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
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E. Daftar Singkatan 
Beberapa istilah dapat ditulis dengan singkatan. Berikut adalah daftar 

singkatan yang lazim digunakan untuk penulisan karya ilmiah. 

No  Penulisan Singkatan  Kepanjangan  

1. anon.  anonim  

2. band. bandingkan  

3 bil. Bilangan 

4. cat. Catatan 

5. cont. Contoh 

6. diagr. Diagram 

7. dkk. dan kawan-kawan (dan pengarang yang 

lain) 

8. dst. dan seterusnya 

9. ed. editor/edisi 

10. ed. rev. edisi revisi 

11. gbr. gambar  

12. hal. halaman  

13. jil. Jilid 

14. ket. keterangan  

15. lwn. lawan  

16. mis. misal/misalnya 

17. no. nomor  

18 peny. penyunting  

19. penterj. penterjemah  

20. tab. tabel  

21. terj. terjemahan  

22. tt. tanpa tahun 

23. ttp. tanpa tempat  

24. vol. volume  

 

F. Beberapa Istilah yang Dibakukan 

Sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah, terdapat kata- kata yang telah 

dibakukan berdasarkan Pedoman Umum EYD. Berikut adalah contoh beberapa 

kata yang sering ditulis salah dan perlu memperoleh perhatian dalam menulis 

skripsi/tesis/ makalah. 

No  Penulisan yang Salah Penulisan Benar sesuai Pedoman 

Umum EYD 

1. Aktip  Aktif  

2.  Alquran atau Al-Qur’an Al-Quran 

3.  Handal  Andal  
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4.  Azas  Asas  

5.  Diskripsi  Deskripsi  

6.  Ekstrover  Ekstrovert  

7. Frekwensi  Frekuensi  

8.  Group  Grup  

9.  Hakekat  Hakikat  

10.  Aitem  Item  

11.  Iktikad atau itikad Itikat  

12.  Ijin  Izin  

13.  Kerjasama  Kerja sama 

14. Kyai  Kiai  

15. Kongkret  Konkret  

16. Konferensi  Konperensi  

17.  Kwalitatif  Kualitatif  

18.  Kwantitatif  Kuantitatif  

19.  Nasehat  Nasihat  

20.  Obyek (obyektif) Objek (objektif) 

21.  Original  Orisinal  

22.  Orangtua  Orang tua 

23.  Prosen  Persen  

24.  Praktek  Praktik  

25.  Sistim  Sistem  

26.  Tanggungjawab  Tanggung jawab 

27.  Tehnik  Teknik  

28.  Telpon, tilpon Telepon  

29.  Tapi  Tetapi  

30.  Team  Tim  

31.  Jaman  Zaman  

32.  WIB wib (waktu Indonesia barat)  

 

G. Tulisan Simbul Statistik 

Penulisan simbul statistik dan persamaan aljabar ditulis dengan huruf 

miring (tanpa diakhiri tanda titik), antara lain: 

 

a/b = c/d Persamaan matematika 

d Cohen’s measure of effect size 

df Derajad kebebasan 

F Fisher’s F ratio 

M Mean 

Mdn Median 

MS Mean square 
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n Jumlah anggota dalam subsample 

N Jumlah keseluruhan anggota sampel 

ns Nonsignificant 

p Probabilitas 

r Korelasi product-moment Person 

SD Standard deviation (simpangan baku) 

SE Standard error 

SEM Standard error of measurement 

SS Sum of squares 

t tes Student’s test 

trial n Trial (percobaan) ke n 

 z Skor standar 

 

 

Simbul huruf Yunani ditulis dengan huruf normal (bukan cetak miring), 

tanpa diikuti titik, antara lain: 

 

  Sigma, jumlah 

  Beta 

  Alpha 

   Gamma 

   Delta, perubahan 

² Eta squared, mengukur kekuatan hubungan 

 Theta, Roy’s multivariate criterion 

  Lambda 

 Koefisien korelasi Kendall’s rank  

 Nilai Chi-square 

  Psi, komparasi statistik 
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BAB VI 
PROSEDUR PENGAJUAN DAN 

PEMBIMBINGAN SKRIPSI 
 

 

Sebelum mengerjakan skripsi, mahasiswa harus memperhatikan syarat-syarat 

pengajukan skripsi dan prosedurnya mulai dari awal pengajuan, proses 

pembimbingan hingga mengikuti yudisium. 

 

A. Persyaratan Administrasi Pengajuan Skripsi 
Pengajuan skripsi dilakukan setiap semester sekali bersamaan dengan 

registrasi akademik. Adapun persyaratan administrasi sebagai berikut: 

1. Telah lulus semua mata kuliah atau telah menempuh  132 SKS 

2. Transkrip akademik sementara yang telah disahkan oleh Kaprodi. 

3. Fotocopy kuitansi pembayaran skripsi dan Her-registrasi. 

4. Fotocopy sertifikat Pesmaba, student day, P2KK. 

5. Fotocopy kuitansi pembelian buku pedoman penulisan skripsi. 

6. Mengisi form pernyataan kesediaan menyelesaikan skripsi sesuai waktu 

yang ditentukan. 

 

B. Mekanisme Pengajuan dan Pembimbingan Skripsi 
1. Mengisi form pendaftaran skripsi (disediakan di bagian tata usaha). 

2. Mendaftar secara online dengan barcode terlampir di belakang 

3. Melengkapi seluruh persyaratan administrasi pengajuan skripsi. 

 

C. Persyaratan Administrasi Ujian Skripsi 
1. Telah melakukan uji plagiarisme di Laboratorium Psikologi, dengan 

syarat penilaian plagiarisme maksimal 30%, jika belum memenuhi 

persyaratan palgiarisme maksimal 30% mahasiswa wajib melakukan 

revisi terhadap naskah skrispsi yang telah dibuat. 

2. Telah lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana 

disyaratkan 132 SKS. 

3. Menyerahkan transkip akademik yang telah disahkan Dosen Wali. 

4. Foto copi Ijazah SMU, sertifikat ESP dan KKN 

5. Pas foto 4x6 = 4 lembar 

6. Fotocopy kuitansi registrasi semester yang ditempuh 
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7. Foto copi kuitansi pembayaran skripsi, SPP dan DPP yang telah 

dilegalisir bagian keuangan. 

8. Menyerahkan 4 eksemplar skripsi lengkap yang telah dijilid warna biru  

9. Mengisi form pengajuan ujian skripsi. 

10. Melampirkan blanko form telah mengikuti minimal 5x seminar 

proposal. 

11. Melampirkan form bimbingan. 

 

D. Persyaratan Administrasi Ujian Skripsi Ulang 
1. Menyerahkan 4 eksemplar skripsi yang telah diperbaiki dan berita acara 

perbaikan. 

2. Foto kopi kuitansi pembayaran ujian ulang skripsi. 

3. Mengisi form pengajuan ujian ulang skripsi. 

 

E. Persyaratan Administrasi Yudisium 
1. Menyerahkan hard copy berkas skripsi kepada bagian Tata Usaha untuk 

keperluan pembuatan cover, lembar pengesahan dan penjilidan skripsi  

2. Menyerahkan soft copy berupa file MS-Word dan PDF  kepada bagian 

Tata Usaha untuk diserahkan ke team jurnal untuk kepentingan 

publikasi. 

3. Menyerahkan hard copy yang telah disahkan oleh penguji, pembimbing 

dan Dekan ke bagian Tata Usaha. 

4. Melampirkan kuitansi asli pembayaran yudisium. 

 

F. Mekanisme Ujian Ulang 
1. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian skripsi masih 

diberikan kesempatan untuk melakukan  ujian ulang dengan jadwal yang 

akan ditetapkan oleh program studi. 

2. Ujian ulang dapat diselenggarakan, bila mahasiswa telah melakukan 

perbaikan sesuai catatan perubahan dari ujian pertama dan telah 

dikonsultasikan kepada pembimbing 1 dan II. 

3. Mahasiswa yang akan melakukan ujian ulang harus melakukan 

pendaftaran ke bagian Tata Usaha. 

4. Ujian ulang dilakukan dengan penguji tetap sebagaimana SK Dekan 

dengan jadwal sesuai kesepakatan penguji. 
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Lampiran 1 

Contoh Cover dan Halaman Sampul Depan (untuk lembar cover pengesahan 

dan penjilidan akan dilakukan oleh bagian tata usaha).  

 

JUDUL 
 

SKRIPSI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 

 
 
 

 
 

Oleh : 
 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             FAKULTAS PSIKOLOGI  

            UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH MALANG 

2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Oleh : 
 
Nama Mahasiswa 

NIM 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             

FA

K

UL
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Lampiran 2 

Contoh Halaman Judul 

 
 
 

JUDUL 
 
 
 
 

 

SKRIPSI 
 
 

Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Malang 

sebagai salah satu persyaratan untuk Memperoleh Gelar 

Sarjana Psikologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 

Nama Mahasiswa 

NIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS PSIKOLOGI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2018 
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Lampiran 3 
 

Contoh Lembar Pengesahan 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Nama 

NIM. 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  

pada tanggal, tgl bulan tahun 

dan dinyatakan memenuhi syarat kelengkapan  

memperoleh gelar Sarjana (S1) Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Malang 

 

 

 

SUSUNAN DEWAN PENGUJI: 

 

 

Ketua/Pembimbing I,    Sekretaris/Pembimbing II 

 

 

Nama dan Gelar        Nama dan Gelar 

 

 

Anggota 1        Anggota 2 

 

 

Nama dan Gelar        Nama dan Gelar 

 

 

 

Mengesahkan 

Dekan, 

 

 

M. Salis Yuniardi, M.Psi., PhD 
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Lampiran 4 
 
Contoh Surat Pernyataan : 
 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :    

NIM :    

Fakultas / Jurusan :    

Perguruan Tinggi :    
 
Menyatakan bahwa skripsi/karya ilmiah yang berjudul : 
……………………………………………………………………………………… 
 
1. Adalah bukan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan kecuali 

dalam bentuk kutipan yang digunakan dalam naskah ini dan telah disebutkan 

sumbernya. 

2. Hasil tulisan karya ilmiah/skripsi dari penelitian yang saya lakukan 

merupakan Hak bebas Royalti non eksklusif, apabila digunakan sebagai sumber 

pustaka. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila 

pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku. 
 
   Malang, ________________ 

Mengetahui     

Ketua Program Studi    Yang menyatakan 
 
 Materai 

 Rp.6000 
 
 
Siti Maimunah, S.Psi., MM., MA       Nama Mahasiswa 
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Lampiran 5 
Contoh kata pengantar : 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “………………………………………………” sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana psikologi di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak M. Salis Yuniardi, M.Psi., PhD., selaku dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Ibu Hudaniah, S.Psi., M.Si, Psikolog. dan Ibu Uun Zulfiana, S.Psi., M.Psi. 

selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan 

waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat 

berguna, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

3. Siti Maimunah, S.Psi., MM., MA., selaku ketua program Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus dosen wali penulis yang telah 

mendukung dan memberi pengarahan sejak awal perkuliahan hingga 

selesainya skripsi ini. 

4. Ayah dan Ibu, yang selalu menyelipkan nama penulis dalam setiap do’a-

do’anya serta curahan kasih sayang yang tiada tara. Hal ini merupakan 

kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus memiliki motivasi dalam 

perkuliahan dan proses skripsi ini. 

5. Panti Asuhan Nurul Abyadh Malang jalan Bendungan Sigura-gura 1/8 

Malang, kepada Bapak Kepala beserta pengurus dan adik-adik di panti yang 

telah memberikan ijin dan bersedia menjadi subjek penelitian.  

6. Teman-teman Fakultas Psikologi khusunya angkatan 2015 kelas F yang selalu 

memberikan semangat dan juga membantu proses turun lapang penulis.  

7. Laboratorium Fakultas Psikologi beserta rekan-rekan asisten, untuk setiap 

dukungan dan bantuan selama ini.   

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

banyak memberikan bantuan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga kritik 

dan saran demi perbaikan karya ini sangat penulis harapkan. Meski demikian, 

penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan 

pembaca pada umumnya.      Malang, _____________ 

 Penulis 

   

 Nama Mahasiswa 
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Lampiran :   

PEDOMAN PENDAFTARAN SKRIPSI 

Isilah Form Pendaftaran Skripsi dengan LENGKAP dan BENAR pada link 

https://goo.gl/kK56vP atau anda bisa langsung menscan barcode yang tertera di 

bawah ini menggunakan HP untuk mengisi form tersebut 

 

PEDOMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI 

Isilah Form Pendaftaran Ujian skripsi dengan LENGKAP dan BENAR pada 

link https://goo.gl/5jPNNS atau anda bisa langsung menscan barcode yang 

tertera di bawah ini menggunakan HP untuk mengisi form tersebut 

 

PEDOMAN PENDAFTARAN PERPANJANGAN SKRIPSI 

Isilah Form Pendaftaran Perpanjangan Skripsi dengan LENGKAP dan 

BENAR pada link https://goo.gl/BMYQVx atau anda bisa langsung menscan 

barcode yang tertera di bawah ini menggunakan untuk mengisi form tersebut 

 

 

https://goo.gl/kK56vP
https://goo.gl/5jPNNS
https://goo.gl/BMYQVx

