
ABSTRAK 

 

Prianggi Amelasasih, 111514253010, Pengalaman Resiliensi Akademik pada 
Mahasiswa Magister Psikologi Non-linier yang Berhasil Menyelesaikan Studi 
Lanjut Tepat Waktu Sambil Bekerja. Tesis. Program Studi Magister Psikologi. 
Fakultas Psikologi. Universitas Airlangga Surabaya. 2017. 

 

Resiliensi akademik perlu dimiliki oleh mahasiswa non-linier yang 
menempuh studi lanjut sambil bekerja. Mahasiswa non-liner yang menjalani 
proses perkuliahan sambil bekerja akan menemukan berbagai stresor akademik 
lebih banyak dan komplek dibandingkan dengan mahasiswa magister psikologi 
yang linier. Mahasiswa non-linier perlu bertahan dari stresor tersebut sehingga 
dapat menyelesaikan studi lanjut tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk 
menggali pengalaman resiliensi akademik pada mahasiswa magister psikologi 
non-linier yang berhasil menyelesaikan studi lanjut tepat waktu sambil bekerja. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus intrinsik yang 
digolongkan dalam tipe penelitian kualitatif, penggalian data dilakukan dengan 
menggunakan teknik wawancara mendalam. Partisipan dalam penelitian ini 
berjumlah 3 orang yang telah menyelesaikan studi lanjut S2 tepat waktu. Peneliti 
menggunakan analisis data model Miles and Huberman yang meliputi 3 kegiatan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber tekanan dalam menempuh 
studi lanjut yang dihadapi mahasiswa non-linier sambil bekerja adalah kesulitan 
memahami materi psikologi, tuntutan penulisan tesis, tuntutan tugas dari kampus 
dan tempat kerja, benturan waktu antara studi dan pekerjaan. Kondisi stres yang 
dialami oleh partisipan penelitian tampak pada respon secara fisik maupun psikis. 
Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa non-linier ketika menghadapi stresor 
adalah lebih aktif membaca literatur dari buku maupun internet, melakukan 
konsultasi ke beberapa dosen untuk memahamkan alur penulisan tesis, berusaha 
secara terus menerus untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan pada tesis 
yang dikerjakan, membaca referensi tesis dan skripsi terdahulu, mempunyai 
manajemen waktu yang baik, mensiasati beberapa pekerjaan dengan 
mempersiapkan materi mengajar di awal tahun, mengatur prioritas dari beberapa 
tugas yang harus dikerjakan. Faktor yang mempengaruhi tercapainya resiliensi 
akademik pada partisipan adalah faktor protektif secara internal dan eksternal. 
Dimensi resilieni akademik pada partisipan penelitian adalah confidence, control 
dan commitment. Dari dimensi tersebut, menunjukkan gambaran resiliensi 
akademik pada partisipan selama menempuh studi lanjut S2 sehingga berhasil 
menyelesaikan studi lanjut tepat waktu meskipun sambil bekerja. 
 

Kata kunci: resiliensi akademik, mahasiswa magister Psikologi non-linier, 
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