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ABSTRAK 

 

GAMBARAN STRESOR DAN KOPING STRES DALAM PROSES 

PENYELESAIAN SKRIPSI PADA MAHASISWA FAKULTAS 

KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2016 

 

Latar Belakang: Proses menyelesaikan skripsi adalah salah satu penyebab stres di 

kalangan mahasiswa. Penyebab stres ketika menyelesaikan skripsi bervariasi antar 

setiap orang. Proses stres ini dapat menyebabkan kegagalan dalam menyelesaikan 

skripsi dan untuk mencegahnya beberapa mahasiswa menggunakan koping stres 

untuk mengurangi koping stres mereka. 

Tujuan: Mengetahui gambaran tingkat stres, jenis stresor, dan jenis koping stres 

pada mahasiswa Fakutlas Kedokteran Universitas Udayana yang sedang 

menyelesaikan skripsi. 

Metode: Studi deskripsi dilakukan terhadap 46 mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi. Sampel dipilih menggunakan convenienve sampling yaitu 

yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Sampel adalah mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi 

setidaknya 4 bulan ketika data mereka diambil untuk penelitian ini. 

Hasil: Analisa menggunakan SPSS 21 didapatkan bahwa mayoritas mahasiswa 

mengalami tingkat stres ringan (34 subyek, 73,9%), mayoritas mahasiswa 

mengalami jenis stresor kesulitan mengolah dan menganalisa data  (19 dari 46 

subyek), dan mayoritas mahasiswa memakai coping stres berfokus pada masalah 

(32 subyek, 69,6%). 

Saran: Melalui hasil penelitian, mahasiswa dapat memperkirakan masalah yang 

paling sering dialami ketika menyusun skripsi dan cara mengatasi stres yang 

dialami. Pihak lain yang terkait dapat membantu dalam penyelesaian skripsi 

mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Stres, Stresor, Koping Stres, Skripsi. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

PICTURES OF STRESSORS AND COPING STRESS IN THE PROCESS 

ON THE COMPLETION OF THE THESIS ON STUDENTS OF MEDICAL 

FACULTY UDAYANA UNIVERSITY YEAR 2016 

Background: Process of the completing the thesis is one of the causes of stress in 

students. The cause of stress when compleing the thesis varies in each person. This 

stress process can lead into failure of completing the thesis and to prevent it some 

student use coping stress to reduce their stress.  

Objective: To know the stress level, types of stressors, and types of coping stress 

on students of Medical Faculty Udayana University who is completing a thesis. 

Methods: Descriptive study of 46 students  who are competing a thesis. Sampels 

was selected by convenience sampling and the one who want to participate in this 

study. Sampels are students of Medical Faculty Udayana University who are 

completing a thesis at least 4 months from when their data is taken for this study. 

Results: Analysis using SPSS results in majority of student have mild stress (34 

subject, 73,9%), mayority of students have problem ini processing and analyzing 

the data as types of stressor (19 of 46 subject), and mayority of students used coping 

stress problem-focused (32 subject, 69,6%) 

Advice: According the result of the study, students can estimate the most often 

experienced when completing a thesis and how to manage their stress experience. 

Other relevant parties can help in in the completion of student thesis. 

Keywords: Stress, Stressor, Coping Stress, Thesis. 

  



 
 

 

RINGKASAN 

 

Gambaran Stresor dan Koping Stres dalam Proses Penyelesaian Skripsi pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2016 

 

Ujian merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan pada proses pendidikan. 

Skripsi adalah salah satu ujian yang akan dijalankan oleh mahasiswa dalam proses 

pendidikan mereka. Skripsi tidak hanya meliputi proses ujian, tetapi bagaimana 

mengumpulkan dan menganalisa pengetahuan dan data secara mandiri. Proses ini 

memicu stres pada mahasiswa. Studi yang dilakukan oleh Sudirman (2015) dan 

Riyanti (2014) menemukan adanya peningkatan stres pada mahasiswa menjelang 

skripsi dan berkontribusi pada bidang akademis. Reaksi dalam mengalami stres 

menyebabkan mahasiswa mengurangi stres yang dialami yang dinamakan koping 

stres dan dibuktikan oleh penelitian Ningrum (2011) dan Rafikasari (2015) yang 

menyatakan adanya proses koping stres yang dilakukan oleh mahasiswa. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat stres, jenis stresor, dan koping 

stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sedang 

menjalankan proses penyelesaian skripsi minimal 4 bulan terakhir saat penelitian 

ini dilakukan. 

Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Sampel yang 

dipilih adalah sampel yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Responden 

yang didapatkan sebanyak 52 orang dan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi 

didapatkan sebanyak 46 sampel. 

Dari hasil penelitian didapatkan distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin dan program studi. Rincian distribusi tertinggi pada masing-masing 

karakteristik yaitu: sebagian besar responden memiliki jenis kelamin perempuan 

yaitu sebanyak 32 orang (69,6%), dan sebagian besar responden berasal dari 

Program Studi Pendidikan Dokter yaitu sebanyak 43 orang (93,5%). 

Dari hasil penelitian menggunakan perangkat lunak SPSS 21 digunakan statistik 

deskriptif untuk mengetahui tingkat stres, jenis stresor, dan koping stres pada 

mahasiswa. Rincian distribusi tertinggi pada masing-masing variabel yaitu: 

sebagian besar responden memiliki tingkat stres ringan yaitu sebanyak 34 orang 

(73,9%), sebagian besar responden memilih tipe stresor yaitu kesulitan mengolah 

dan menganalisa data yaitu sebanyak 19 dari 46 orang, dan sebagian besar 

responden memakai koping stres berfokus masalah sebanyak 32 orang (69,6%). 

Melalui hasil penelitian, mahasiswa dapat memperkirakan masalah yang paling 

sering dialami ketika menyusun skripsi dan cara mengatasi stres yang dialami. 

Pihak lain yang terkait dapat membantu dalam penyelesaian skripsi mahasiswa. 

  



 
 

 

SUMMARY 

Pictures of Stressors and Coping Stress in the Process on the Completition of 

The Thesis of Students of Medical Faculty Udayana University Year 2016 

Exam is a part that can not be separated in the educational process. Thesis is one of 

the tests that will be run by the students in their education process. Thesis includes 

not only the examination process, but how to collect and analyze knowledge and 

data independently. This process triggers the stress on students. Studies conducted 

by Sudirman (2015) and Riyanti (2014) found an increased stress on the student 

before the thesis and contribute to the academic field. Reaction in experiencing 

stress causes students reduce the stress experienced and this know as coping stress 

and proven by Ningrum (2011) and Rafikasari (2015) research stating that there are 

stress coping process performed by the students. This study aims to describe the 

stress levels, the type of stressors and coping stress at Udayana University Medical 

Faculty students who are performing the completion of a thesis of at least 4 months 

when the study was conducted. 

The study was conducted at the Faculty of Medicine University of Udayana. The 

selected sample is a sample that is willing to participate in this study. Respondents 

were obtained as many as 52 people and based on inclusion criteria and exclusion 

obtained as many as 46 samples. 

From the results, characteristic distribution of respondents is made by gender and 

study programs. Details of the highest distribution of each characteristic is: the 

majority of respondents have a female gender as many as 32 people (69.6%), and 

most respondents came from the Medical Education Program as many as 43 people 

(93.5%). 

From the results of research using SPSS 21 software used descriptive statistics to 

determine the level of stress, types of stressors and coping stress on students. Details 

of the highest distribution of each variables: the majority of respondents have a 

level of mild stress that as many as 34 people (73.9%), the majority of respondents 

chose the type of stressors that is difficult to process and analyze the data as many 

as 19 out of 46 people, and most respondents put coping stress problem-focused as 

many as 32 people (69.6%). Through research, students can estimate the problems 

most often experienced when completing a thesis and how managed their  stress 

experience. Other relevant parties can help in the completion of student thesis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Ujian sebagai bagian dari pendidikan merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari sistem pendidikan dan harus dialami oleh siapa saja yang sedang 

menjalani proses pendidikan.Pada beberapa hal, ujian dianggap sebagai salah satu 

syarat untuk menentukan lulus tidaknya seseorang dari proses pendidikan yang 

telah ditempuhnya selama beberapa waktu. Skripsi adalah salah satu ujian yang 

akan dijalankan oleh mahasiswa dalam proses pendidikan mereka, dan adalah ujian 

terakhir bagi mereka sebagai salah satu syarat kelulusan dari pendidikan yang 

mereka tempuh selama bertahun tahun. Skripsi tidak hanya meliputi proses ujian, 

tapi bagaimana seorang mahasiswa mampu mengumpulkan pengetahuan yang 

cukup, menyimpulkan suatu hipotesis, melakukan rancangan penelitian, dan 

melakukan penelitian yang sudah dirancang sebelumnya ke dalam lapangan untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis yang telah disimpulkan. Semua proses ini 

dilakukan secara individu dan terbatas terhadap bagaimana kemampuan individu 

tersebut dalam menjalankan skripsi tersebut. Proses yang cukup panjang dan 

melelahkan ini, serta bagaimana skripsi ini menentukan kelulusan lebih dari cukup 

untuk memicu respon psikologis dari suatu individu, termasuk stres. 

Menurut Sriati (2008, dalam Putra, 2015), sumber stres atas stresor dapat 

berasal dari dalam diri sendiri (internal) maupun dari lingkungan (external). Stres 

yang diakibatkan oleh skripsi termasuk stresor jenis external, yaitu merupakan 

tekanan psikis. Hal ini dikarenakan adanya tekanan yang diciptakan oleh seseorang 

ketika persiapan menghadapi skripsi yang akan berpengaruh kepada proses 
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pendidikan seseorang tersebut. Stres dalam menghadapi ujian itu sendiri dapat 

berpengaruh kepada bagaimana kondisi fisik dan mental seseorang dalam 

menghadapi ujian dan juga dapat  berpengaruh kepada hasil ujian itu sendiri.Selain 

ujian skripsi , proses menyelesaikan skripsi dianggap cukup sulit (Sudirman, 2015).  

Studi awal yang dilakukan oleh Riyanty (2014) melalui wawancara 

langsung terhadap 31 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan Jurusan Keperawatan angkatan 2010 didapatkan bahwa hampir 

seluruhnya (27 mahasiswa) mempunyai pendapat sama, yaitu merasa cemas ketika 

menghadapi ujian skripsi.Penelitian yang dilakukan oleh Hill (1980, dalam 

Rahmawati, 2010) yang melibatkan 10 ribu siswa sekolah dasar dan menengah di 

Amerika menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang mengikuti ujian gagal 

menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya disebabkan oleh situasi dan 

suasana tes yang membuat mereka cemas. Menurut Taquechel, dkk (2010, dalam 

Handayani, 2014), kecemasan menghadapi ujian dapat merugikan anak secara 

akademis, sosial dan emosional. Gejala kecemasan berhubungan dengan gangguan 

memori dan fungsi kognitif, dapat memberikan konstribusi terhadap kinerja sekolah 

yang buruk dan kegagalan akademis. Sehingga sepatutnya bahwa pengalaman stres 

yang berlebihan ketika menghadapi ujian harus dihindari jika tidak ingin 

memperburuk hasil yang didapatkan setelah ujian dilaksanakan. 

Sebagai reaksi dalam mengalami stres agar tidak mengganggu dalam proses 

penyelesaian dan pengujian skripsi kelak, mahasiswa melakukan usaha-usaha 

untuk mengurangi stres yang mereka alami, hal ini dinamakan koping stres. 

Beberapa penelitian menunjukan adanya usaha koping stres yang dilakukan 

mahasiswa dalam menjalankan proses skiripsi. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Ningrum (2011) terhadap mahasiswa Universitas Esa Unggul, Jakarta, dan 

penelitian yang dilakukan oleh Rafikasari (2015) pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta 

memperlihatkan ada strategi koping stres yang dilakukan oleh mahasiswa yang 

sedang menyelesaikan skripsi untuk menanggulangi kemungkinan stres yang akan 

timbul dalam menyelesaikan skripsi. 

Beberapa pernyataan dan penelitian diatas menunjukkan adanya 

pengalaman stres saat menjelang skripsi, serta adanya faktor-faktor yang 

meyebabkan pengalaman stres saat penyelesaian skripsi serta strategi koping stres 

yang dilakukan mahasiswa. Berdasarkan pernyataan dan hasil penelitian yang 

ditunjukkan di atas, peneliti meneliti bagaimana gambaran stresordan koping stres 

dalam proses menyelesaikan skripsi pada mahasiswa di lingkungan Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana. 

 

1. 2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi? 

2. Apa stresor pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 

yang sedang menyelesaikan skripsi ? 

3. Bagaimana strategi koping stres mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi? 
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1. 3.  Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi 

2. Menemukan stresor pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi  

3. Menentukan jenis strategi coping stres yang dilakukan mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sedang menyelesaikan 

skripsi  

 

1. 4. Manfaat Penelitian 

1.  Mengetahui gambaran tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi 

2. Mengetahui stresor pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi 

3. Mengetahui jenis strategi coping stres yang dilakukan mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yangsedang menyelesaikan 

skripsi  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Stres 

Kata stres berasal dari bahasa latin “Stingere” yang berarti “keras” (stricus). 

Stres berdasarkan asal kata berarti keadaan atau kondisi dari tubuh terhadap situasi 

yang menakutkan, mengejutkan, membingungkan, membahayakan, dan 

merisaukan seseorang. Stres cenderung digambarkan sesuai dengan apa yang 

seseorang rasakan dan akibatnya bagi orang tersebut. Stres diawali dari adanya 

ketidakseimbangan atara tuntunan dan sumber daya yang dimiliki oleh semua 

individu (Yosep, 2009, dalam  Febriana, 2011). Stres  dipengaruhi oleh karakteristik 

individual atau proses psikologis, yaitu disebabkan oleh tindakan, situasi , atau 

kejadian external yang menyebabkan tuntunan fisik atau psikologis terhadap 

seseorang (Ivancevich & Matteson, 1980, dalam Febriana, 2011). 

Menurut Suleman (2012), stres memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi 

buruk. Stres merupakan suatu keadaan dimana kita tidak dapat menyesuaikan diri 

antara kemampuan diri dan tuntunan yang diterima oleh individu sehingga 

menimbulkan kecemasan-kecemasan negatif didalam diri. Stres sering dikaitkan 

dengan stabilitas mental ataupun psikis seseorang dalam menangani masalah 

kehidupan. Oleh karena itu, apabila seseorang mengalami stres yang berkepanjagan 

akan mempengaruhi stabilitas diri dan produktifitas kerjanya. 

Sarafino & Smith (2011) memandang kondisi stres terdiri dari dua 

komponen: komponen fisik, yang meliputi material atau fisik tubuh seseorang, dan 

komponen psikologikal, yang meliputi bagaimana seseorang melihat keadaan di 

sekeliling mereka. Komponen ini dapat dilihat melalui tiga cara. Cara pertama 
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adalah melihat stres sebagai stimulus, yaitu kejadian yang akan memicu stres, hal 

ini disebut stresor. Cara kedua adalah melihat stres sebagai respon, yaitu bagaimana 

seseorang akan merespon terhadap stresor, respon ini disebut strain. Cara ketiga 

adalah melihat stres sebagai proses, yaitu proses yang melibatkan antara stresor dan 

strain serta hubungan antara seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Proses yang 

melibatkan interaksi serta penyesuaian yang berkelanjutan disebut transaction. 

Dari penjelasan ini, stres didefinisikan sebagai bagaimana proses seseorang untuk 

menerima ketidaksesuaian antara fisik dan psikososial orang tersebut tergantung 

situasi serta kemampuan biologis, psikologikal, serta lingkungan sosial mereka. 

Menurut Sarafino & Smith (2011), stres dapat berinteraksi pada hal berikut, 

yaitu: 

1. Kognisi: Stres dapat mempengaruhi fungsi pikir seseorang, yaitu 

kemampuan memori, konsentrasi, perhatian, pemecahan masalah. 

2. Emosi: Stres dapat mempengaruhi emosi seseorang dan menganggu 

fungsinya, yaitu rasa takut, cemas, depresi, amarah.  

3. Perilaku sosial: Stres dapat mengganggu perilaku sosial seseorang, 

contohnya perilaku agresif, kekerasan pada anak 

4. Gender dan sosiokultural: stres sangat berpengaruh terhadap gender dan 

sosiokultural seseorang, contohnya wanita kemungkinan mengalami stres 

lebih tinggi daripada pria. 

Gender adalah salah satu hal yang dapat beinteraksi dengan stres. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Hidayah (2012), menemukan bahwa 

tingkat depresi pada subjek perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, meskipun 

jenis stresor mereka sama. Perempuan memiliki kewaspadaan yang negatif 
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terhadap konflik dan stres. Pada perempuan konflik memicu hormon negatif 

sehingga memunculkan stres, gelisah, dan rasa takut. Laki-laki lebih sering 

menikmati konflik dan persaingan dibandingkan perempuan, bahkan dapat 

dianggap memberi dorongan positif. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa stres lebih 

berpengaruh negatif kepada wanita dibandingkan pria. 

Ningrum (2011), menyebutkan bahwa orang beranggapan bahwa stres pada 

umumnya membawa dampak negatif, namun sesungguhnya stres juga memiliki 

dampak yang positif. Perbedaan dampak stres akan tergantung pada karakteristik 

masing-masing tiap orang. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

menghadapi masalah. Ada orang yang berpikir dapat menyelesaikan masalah yang 

mereka alami tepat pada waktunya. Beberapa orang ada yang melakukan reaksi 

penghindaran terhadap masalah mereka sehingga masalah yang mereka hadapi 

tidak selesai tepat waktu. 

 

2.2. Skripsi Sebagai Ujian 

Penelitian-penelitian yang ada pada umumnya meneliti ujian yang berupa 

sebagai ujian terakhir atau final bagi seseorang dalam menentukan lulus tidaknya 

orang tersebut dalam suatu proses pendidikan, contohnya ujian nasional pada siswa 

kelas XII SMA ( Suleman, 2012; Kinantie, 2012; Wijayanti, 2012) dan ujian skripsi 

pada mahasiswa ( Riyanty, dkk, 2014). Penelitian yang dilakukan pada saat ujian 

tersebut dianggap dapat memicu reaksi psikologis – dalam kasus ini adalah kejadian 

stres – peserta didik lebih tinggi dibandingkan pada saat ujian lainnya, contohnya 

ujian harian, sehingga reaksi psikologis yang terjadi dapat lebih mudah diamati 

sebagai bahan penelitian, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang 
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membandingkan antara reaksi psikologis ketika ujian biasa dengan ujian yang 

bersifat final. 

Skripsi adalah ujian akhir bagi para mahasiswa yang akan menyelesaikan 

proses perkuliahan yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun. Skripsi 

merupakan perwujudan dari kemampuan meneliti calon ilmuan pada jenjang 

program Sarjana (S1). Kedudukan penyusunan skripsi sebagai salah satu sistem 

evaluasi akhir di perguruan tunggu telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 30/1990 pasal 15 ayat (2) yaitu “Ujian dapat diselenggarakan 

melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian 

disertasi, serta pada pasal 16 ayat (1) yaitu ujian skripsi diadakan dalam rangka 

penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar sarjana (Suhapti & 

Wimbarti, 1999, dalam Sudirman, 2015). Proses dalam skripsi tidak hanya meliputi 

ujian akhir saja, tapi bagaimana seseorang membuat proposal, mengumpulkan data, 

menganalisis data, hingga menyimpulkan hasil penelitian yang didapat dimana 

proses ini dilakukan secara individual dengan mengandalkan ilmu-ilmu yang telah 

dipelajari oleh orang tersebut selama menempuh proses pendidikan. 

 

2.3. Stres dan Skripsi 

Menurut Sriati (2008, dalam Putra, 2015) sumber stres atas stresor dapat 

berasal dari dalam diri sendiri (internal) maupun dari lingkungan (external). Stres 

yang diakibatkan oleh persiapan menghadapi ujian termasuk stresor jenis external, 

yaitu merupakan tekanan psikis. Hal ini dikarenakan adanya tekanan yang 

diciptakan oleh seseorang ketika persiapan menghadapi ujian guna menjalankan 

ujian yang akan berpengaruh kepada proses pendidikan seseorang tersebut. 
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Wawancara awal yang dilakukan oleh Sudirman (2015) kepada mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, menemukan hal-hal yang 

dianggap oleh mahasiswa sebagai penghalang dalam menyelesaikan skripsi, 

sehingga skripsi yang dikerjakan menjadi tertunda. Hal-hal tersebut adalah upaya 

perbaikan yang disarankan oleh dosen tidak membuat mahasiswa termotivasi, 

kesulitan ekonomi, kesulitan atau ketidakinginan mahasiswa untuk menemui dosen 

pembimbing, kesulitan dalam mencari dan memahami literatur,serta karakter dosen 

pembimbing cukup sulit untuk dimengerti mahasiswa. Hal-hal ini membuat 

mahasiswa memiliki kecendrungan untuk “menghindar dari masalah”, yaitu 

menunda pengerjaan skripsi atau sering disebut prokrastinasi yang dianggap 

sebagai solusi sementara untuk menanggulangi ketidaknyamanan yang dialami oleh 

mahasiswa tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanty (2014) menemukan adanya 

hubungan antara motivasi, pengetahuan, dukungan keluarga, dengan kecemasan 

mahasiswa dalam menghadapi skripsi. Beberapa hasil dari penelitian ini ada yang 

mendukung wawancara awal yang dilakukan oleh Sudirman (2015). Hal yang 

didukung adalah motivasi, literatur, dan kesulitan atau ketidakinginan mahasiswa 

untuk menemui dosen pembimbing. Penelitian ini sekaligus juga menyangkal 

kesulitan ekonomi sebagai gangguan dalam penyelesaian skripsi yang ditemukan 

pada wawancara awal yang dilakukan oleh Sudirman (2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia, dkk (2015), memperlihatkan adanya 

pengaruh komunikasi mahasiswa dengan dosen pembimbing dalam menyusun 

skripsi terhadap gejala stres. Komunikasi yang kurang efektif antara mahasiswa 

dengan dosen pembimbing mampu mengganggu jalannya penyelesaian skripsi. 
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Tujuan komunikasi tidak akan berjalan jika komunikasi yang dilakukan tidak cukup 

baik. Mahasiswa yang menghadapi kesulitan dalam penyelesaian skripsi sangat 

butuh bantuan dari dosen pembimbing sebagai salah satu modal dalam bantuan 

penyelesaian skripsi. Kesulitan komunikasi yang dialami akan membuat mahasiswa 

stres dan dapat menyebabkan prokrastinasi. 

 

2.4. Koping Stres 

Beberapa penelitian mengemukakan berbagai strategi yang dilakukan oleh 

seseorang dalam mengurangi stres , hal ini dinamakan koping stres. Lazarus & 

Folkman (1984, dalam Sarafino & Smith, 2011),menjelaskan koping sebagai proses 

seseorang dalam mengelola cara mereka menerima ketidakseimbangan antara 

tuntutan dan kemampuan mereka dalam situasi stres. Koping stres sendiri bisa 

bervariasi tergantung individu dan tidak selalu merupakan solusi dalam 

menghadapi penyebab stres.Beberapa koping stres bahkan dapat berupa cara untuk 

menerima situasi atau penyebab stres, ataupun cara untuk melarikan diri dari situasi 

stres itu sendiri. Strategi koping yang dijelaskan dapat berfokus pada masalah 

penyebab stres atau emosi dari individu pengelola stres.  

Strategi koping berfokus pada emosi berfokus kepada bagaimana seseorang 

mengontrol emosi mereka dalam menghadapi stres. Respon tersebut dapat berupa 

respon perilaku dan respon kognitif. Contoh respon perilaku adalah penggunaan 

alkohol atau obat-obatan, mencari dukungan emosional dari teman atau keluarga, 

atau melakukan hal-hal yang dapat melupakan masalah secara sementara. Respon 

kognitif dilakukan agar seseorang dapat melihat situasi stres secara lebih positif. 

Contoh respon kognitif adalah meyakinan bahwa situasi dapat lebih buruk, 
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membandingkan diri sendiri dengan orang lain, atau meyakinkan bahwa tidak akan 

ada masalah yang berarti selama menghadapi suatu situasi. 

Strategi koping berfokus pada masalah bertujuan untuk mengurangi 

tuntunan yang menyebabkan stres atau meningkatkan kemampuan dalam 

menghadapi stres. Seseorang biasanya menggunakan strategi ini ketika dia yakin 

bahwa situasi stres yang dia alami bisa dia kendalikan. Strategi ini bertujuan 

langsung kepada penyebab situasi stres yang menyebabkan masalah pada individu. 

Contoh strategi ini adalah mempercepat penyelesaian tugas, meningkatkan jumlah 

buku yang dipakai, memilih topik yang mudah dipelajari, dan lain-lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andarini & Fatma (2013), menunjukkan 

bahwa dukungan sosial yang didapat oleh mahasiswa mampu mengurangi tingkat 

prokrastinasi atau penudaan pengerjaan tugas skripsi oleh mahasiswa tersebut. 

Penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan ada hubungan negatif yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan prokrastinasi. Penelitian ini diperkuat 

oleh Paususeke, dkk (2015) yang menunjukan bahwa adanya hubungan terhadap 

dukungan keluarga dengan tingkat stres pada mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi. Hal-hal yang dianggap tidak nyaman oleh mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan dukungan 

dari teman serta keluarga. Jika hal-hal yang dianggap tidak nyaman oleh mahasiswa 

dapat dikurangi, maka stres yang dialami oleh mahasiswa dapat berkurang. Hal ini 

akan memberi dampak terhadap berkurangnya kemungkinan melakukan penundaan 

pengerjaan skripsi. 
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEP PENELITIAN 

 

3.1.  Kerangka Berpikir 

Pembuatan skripsi dapat memicu reaksi stres oleh karena berbagai macam 

jenis stresor. Stres yang dialami memicu mahasiswa untuk mengurangi stres yang 

dialami dengan berbagai hal yang disebut dengan koping stres 

 

3.2. Kerangka Konsep 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

4.1.1. Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan mahasiswa menjalankan kegiatan 

penyelesaian skripsi pada bulan November – Desember2016.  

4.1.2. Tempat Penelitian 

Penelitan dilaksanakan di lingkungan Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana 

 

4.2. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitan yang digunakan pada penelitian adalah penelitian deskriptif 

cross-sectional untuk mengetahui tingkat stres dan hubungannya dengan faktor 

penyebab stres dan strategi koping stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi. 

 

4.3. Populasi Penelitian 

4.3.1. Populasi Target 

 Mahasiswa Fakultas Kedokteran di Indonesia yang sedang 

menyelesaikan skripsi. Kriteria yang dimaksudkan disini adalah yang telah 

menyelesaikan usulan penelitian skripsi, dan sedang atau telah menjalankan 

pengumpulan, analisis dan/atau interpretasi data-data yang didapat sesuai 
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dengan skripsi yang dijalankan setidaknya empat bulan jika diukur dari 

tanggal pengisian kusioner yang disediakan peneliti. 

4.3.2. Populasi Terjangkau/Populasi Sumber 

 Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sedang 

meyelesaikan skripsi. Hal ini dipilih karena populasi sumber dapat 

dijangkau dengan mudah oleh penulis dan untuk memudahkan penelitian. 

 

4.4. Besar dan Cara Pengambilan Sampel 

4.4.1. Besar Pengambilan Sampel 

Besar sampel didapatkan 52 orang dimana mereka adalah 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang pada tahun 2016 

sedang menjalankan skripsi dan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian 

peneliti.  

4.4.2. Cara Pengambilan Sampel 

 Teknik Pengambilan sampel dilakukan cara convenienve sampling. 

Mahasiswa yang terdaftar dan sedang menyusun skripsi di Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayanapada tahun 2016 serta setuju untuk 

menjadi subyek penelitian dimasukkan sebagai sampel. 

 

4.5. Responden 

 Kriteria responden adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana yang memenuhi syarat dalan kriteria inklusi dan eksklusi. 
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4.6. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

4.6.1 Kriteria Inklusi 

Mahasiswa yang sedang dalam proses menyusun skripsi pada empat 

bulan terakhir saat penelitian dilaksanakan (yang sudah menyelesaikan 

usulan penelitian skripsi, dan sedang menjalankan pengumpulan, analisis 

dan/atau interpretasi data-data yang didapat sesuai dengan skripsi yang 

dijalankan), mengisi kuisioner saat penelitian dilaksanakan, 

menandatangani lembar persetujuan menjadi subyek penelitian, menjawab 

seluruh pertanyaan dalam kuisioner. 

4.6.2. Kriteria Eksklusi 

Mahasiswa yang tidak menyetujui menjadi subyek penelitian, tidak 

mampu menjawab kuisioner, mahasiswa yang terkesan asal dalam 

menjawab. 

 

4.7. Identifikasi Variabel 

Variabel Penelitian : Stresor, Koping stres, Tingkat Stres 

 

4.8. Definisi Operasional Variabel 

1. Stresor 

Stresor atau faktor penyebab stres menjadi salah satu variabel dalam 

penelitian ini untuk mengetahui apa saja hal-hal yang menyebabkan 

terpengaruhnya tingkat stres pada mahasiswa yang sedang menjalankan 

skripsi. Faktor penyebab stres yang dibahas di penelitian ini adalah faktor -

faktor penghambat skripsi yang telah dijelaskan di landasan teori yaitu 
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motivasi, literatur, ekonomi, dan kesulitan dan ketidakinginan mahasiswa 

untuk menemui dosen pembimbing. Ekonomi dimasukan penulis sebagai 

faktor penghambat walaupun penelitan Riyanty (2014) telah membuktikan 

ekonomi tak termasuk faktor penghambat skripsi karena penulis 

menganggap masih kurangnya penelitian yang membahas hal serupa. 

Penulis juga menambahkan kesulitan mendapatkan sampel atau 

mengumpulkan data, serta mengolah dan menganalisa data sebagai salah 

satu faktor penyebab stres berdasarkan pengalaman penulis yang telah 

mendengar kesulitan tersebut dari mahasiswa yang telah menyelesaikan 

skripsi sebelumnya. Tambahan ini akan diikutkan sebagai variabel yang 

akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.Informasi ini akan didapat dari 

kuisioner yang dibuat oleh penulis. 

Hasil Ukur : Berdasarkan jawaban dari responden 

Skala  : Skala Nominal 

2. Koping Stres 

Koping stres berdasarkan landasan teori dibedakan menjadi dua, yaitu 

koping stres berfokus pada masalah dan emosi.Koping stres berfokus pada 

masalah pada penelitian ini adalah: mempercepat penyelesaian skripsi; 

meningkatkan jumlah literatur yang dipakai; memilih topik yang mudah 

dipelajari; berdiskusi dengan teman sebaya; konsultasi dengan dosen 

pembimbing; bertanya pada orang yang telah menyelesaikan skripsi. 

Koping stres berfokus emosi dalam penelitian ini adalah: penggunaan 

alkohol dan obat-obatan; mencari dukungan emosional dari teman atau 

keluarga; melakukan hal-hal yang dapat melupakan stres secara sementara; 
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meyakini bahwa situasi dapat lebih buruk; membandingkan diri sendiri 

dengan mahasiswa lain yang belum menyelesaikan skripsi; meyakinkan diri 

bahwa tidak ada masalah yang berarti selama menyelesaikan skripsi.Data 

diperolah dengan pengisian kuisioner oleh responden. 

Hasil Ukur : Berdasarkan jawaban dari responden 

Skala  : Skala Nominal 

3. Tingkat Stres 

Tingkat stres akan dinilai dengan hasil skala Depression Anxiety Stress 

Scale (DASS). Penjelasan tentang skala DASS dan interpretasinya akan 

dijelaskan pada subbab berikutnya. 

Hasil ukur : a. Ringan 

   b. Sedang 

   c. Parah 

Skala : Skala Ordinal 

 

4.9. Cara dan Alat Pengumpulan Data 

4.9.1.  Alat Pengumpulan Data 

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuisoner yang 

dibuat sendiri oleh penulis dan skala DASS. 

4.9.1.1 Kuisioner 

Kuisioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari 

beberapa variabel penelitianyang akan digunakan dalam penelitian 

ini yaitu stresor dan strategi koping stres. Tiap poin atau pertanyaan 

akan memiliki dua jawaban, yaitu Ya dan Tidak. Kuisioner juga 
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memiliki ruang kosong yang dapat digunakan subyek untuk 

menuliskan stresor dan strategi koping stres lain yang tidak diajukan 

oleh peneliti dalam kuisioner yang dibuat. Tiap subyek dapat 

memilih “ya” pada hanya satu pernyataan, atau lebih, atau bahkan 

tidak memilih “ya” sama sekali tergantung dari bagaimana situasi 

dan kondisi yang dihadapi subyek pada saat melaksanakan proses 

penyelesesaian skripsi.Kuisioner dapat dilihat pada lampiran 

(Lampiran 2 & 3).  

Kuisioner juga akan berisi data diri. Data diri ini hanya akan 

digunakan untuk mengidentifikasi subyek yang dapat masuk 

kategori inklusi dan mencegah adanya pemasukan data penelitian 

yang didapat dari tiap subyek lebih dari sekali. Mahasiswa yang 

dalam empat bulan terakhir sedang menjalankan pengumpulan, 

analisis dan/atau interpretasi data-data yang didapat sesuai dengan 

skripsi yang dijalankan akan menjadi kriteria inklusi. Dalam data diri 

akan ditanyakan tentang waktu skripsi yang dijalankan oleh subyek, 

yaitu tentang waktu pelaksanaan pengambilan, analisis, dan 

interpretasi data skripsi. Jika waktu yang didapat adalah empat bulan 

terakhir dari penelitian ini, maka subyek masuk kedalam kriteria 

inklusi (Lampiran 1). Ruang kosong dalam kuisioner yang diisi akan 

dimasukkan oleh peneliti menjadi saran kemungkinan stresor yang 

dialami oleh mahasiswa dalam penyelesaian skripsi. 

Khusus untuk variabel koping stres akan dikelompokan 

menjadi koping stres berfokus masalah atau emosi. Tiap subyek 
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dapat memilih pernyataan-pernyataan yang diajukan, namun 

pengelompokan berdasarkan fokus masalah atau emosi akan dinilai 

berdasarkan mayoritas jenis fokus yang dipilih subyek dalam 

kuisioner. Koping stres berfokus masalah terdapat pada pernyataan 

nomor 1, 2, 3, 6, 9, dan 10. Koping stres berfokus emosi terdapat 

pada pernyataan nomor 4, 5, 7, 8, 11, 12. Ketika koping stres 

berfokus masalah dan berfokus emosi, maka subyek akan masukkan 

ke dalam kategori seimbang. Ruang kosong dalam kuisioner yang 

diisi juga akan dikelompokkan oleh peneliti menjadi koping stres 

berfokus masalah atau emosi dan akan dimasukkan oleh peneliti 

menjadi saran kemungkinan jenis stres yang dialami oleh mahasiswa 

dalam penyelesaian skripsi. (Lampiran 3). 

4.9.1.2 Skala DASS 

Psychometric Properties of The Depression Anxiety Stress 

Scale (DASS) adalah jenis instrumen berupa self report dimana 

responden mengisi sendiri poin-poin yang ditanyakan. DDAS dapat 

mengukur depresi, kecemasan, dan stres sekaligus karena mereka 

berhubungan erat. DDAS sendiri bersifat open source, yang berarti 

dapat digunakan secara luas tanpa perlu persetujuan, dengan catatan 

bahwa poin-poin yang digunakan tidak dimodifikasi atau tidak untuk 

mencari profit. DDAS dikembangkan oleh Lovibond & Lovibond 

(1995) dan telah digunakan oleh banyak peneliti di dunia. DASS 

dapat berupa 42 item kuisoner atau versi lebih singkatnya, 21 item 

kuisioner. Penulis memilih DASS-42 karena lebih banyak penelitian 
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yang memakai DASS-42 dibandingkan DASS-21 serta perkiraan 

dalam akan memberi lebih nilai reabilitas.  

Pada penelitian ini penulis memakai DASS-42 yang 

diperoleh dari Psychology Foundation of Australia (2014) dan telah 

diterjemahkan oleh Damanik (2014) ke dalam Bahasa Indonesia. 

Reabilitas dari terjemahan DASS-42 ini telah diuji sendiri oleh 

Damanik (2014) dengan menggunakan Cronbach’s Alpha Formula 

(α= .9483). Dari kuisioner DASS-42 yang telah didapatkan, 

dibagi langi antara pertanyaan yang mengarah kepada dimensi 

depresi, kecemasan, serta stres. Karena penulis terfokus pada 

penelitian tentanggambaran stres pada mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi, maka dimensi yang digunakan adalah 

dimensi stres, dimana pada nomor soal, stres mengacu pada 

nomor1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39 (Lovibond & 

Lovibond, 1995). Penulis akan melakukan modifikasi sehingga pada 

kuisioner yang akan digunakan hanya pertanyaan yang mengarah ke 

stres. (Lampiran4). Setiap pertanyaan dinilai dengan skor antara 0-

3. Dengan rincian: 0=tidak pernah; 1 = kadang-kadang; 2 = lumayan 

sering; 3 = sering sekali.Setelah dilakukan pengisian kuisioner, data 

akan interpretasi dan ditentukan tingkat stres berdasarkan total skor 

yang didapat tiap subyek (Lovibond & Lovibond, 1995). Dalam 

penelitian ini, peneliti akan membagi tingkat stres menjadi tiga 

tingkat, yaitu ringan, sedang, dan berat. Interpretasi data akan 

dimodifikasi dan disesuaikan dengan interpretasi data yang aslinya. 
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Tabel 4.1 Interpretasi data DASS dimensi stres yang dimodifikasi 

Tingkat Stres Stres (Lovibond & 

Lovibond, 1995) 

Stres (pada 

penelitian ini) 

Normal 

Ringan 

Sedang 

Parah/Berat 

Sangat Parah 

0 – 14 

15 – 18 

19 – 25 

26 – 33 

34 + 

 

0 – 18 

19 – 25 

26 + 

Sumber: Lovibond & Lovibond (1995) 

 

4.9.2. Cara pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan beberapa tahapan.  

Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Responden diberikan form yang berisi penjelasan tentang maksud 

dari penelitian ini, penjelasan tentang kuisioner yang akan diberikan, 

form data diri,serta kuisioner yang terlampir. 

2. Responden mengisi data, tanda persetujuan, serta mengisi 

kuisioner yang diberikan. 

3. Form penelitian yang telah diisi kemudian oleh responden 

dikumpulkan kembali kepada penulis. 

 

4.10 Pengolahan dan Analisis Data 

4.10.1 Pengolahan Data 

a. Coding Data 

Pemberian kode terhadap masing-masing form untuk mempermudah  

memasukkan data dan menganalisanya.   
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b. Entry Data 

Tahapan memasukkan data secara komputerisasi setelah dibuat 

struktur  data entry yang terdiri dari nomor, nama variabel, tipe 

variabel,  width, decimal, variable labels, value labels, missing 

values. 

c. Cleaning Data 

Pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan ke program 

komputer dengan tujuan mengetahui kemungkinan adanya 

kesalahan selama analisis sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

 

4.10.2 Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan adalah analisis deskriptif dengan 

bantuan komputer. Program yang akan digunakan adalah software 

SPSS versi 21. 

a. Pengelompokan Variabel 

Tahapan pengelompokan variabel-variabel. Variabel tingkat stres 

akan dikelompokan berdasarkan DASS menjadi tingkat normal, 

ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Variabel koping stres akan 

dikelompokan menjadi koping stres berfokus masalah dan kopins 

stres berfokus emosi. 

b. Univariat 

Tahapan untuk perolehan data tentang distribusi frekuensi dan 

proporsi dari variabel penelitian yang disajikan dalam angka dan 

tabel.  
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c. Penghubungan Variabel 

Tahapan untuk mencari stresor dan koping stres berdasarkan tingkat 

stres. Dalam hal ini tiap subjek berdasarkan  kuisioner akan dinilai 

stresor dan koping stres dan dikelompokan berdasarkan tingkat stres 

subjek. 

 

4.11. Kelemahan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian tipe deskripsi sehingga hanya dapat 

mengambarkan suatu variabel dengan variabel lain dan tidak layak untuk 

menentukan hubungan suatu variabel dan variabel lain. Teknik convience sampling 

dimana sampel ditentukan oleh persetujuan subyek juga kurang reabilitas karena 

kurang menggambarkan populasi sampel secara keseluruan. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu 

kampus yang terdapat di Bali dan didirikan pada tahun 1962. Lokasi kampus 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana terletak di Jalan Jalan PB. 

Sudirman, Denpasar Selatan, Bali.Ketenagakerjaan (sumber daya manusia) 

yang mendukung pelaksanaan pembelajaran di kampus terdiri dari dekan, 

wakil dekan, pengajar yang terdiri dari dokter dari berbagai bagian atau 

divisi, pegawai yang membantu dalam sistem administrasi perkuliahan dan 

mahasiswa. 

Seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas 

Kedokteran, merupakan mahasiswa dari berbagai program studi. Program 

studi tersebut terbagi menjadi: program studi pendidikan dokter , program 

studi pendidikan dokter gigi, program studi ilmu keperawatan, ilmu 

kesehatan masyarakat, psikologi, dan fisioterapi. Terdapat juga program 

pendidikan pascasarjana sebagai pendidikan lanjutan setelah program 

sarjana. Setiap program studi memiliki sistem pembelajaran dan 

administrasi yang berbeda, termasuk sistem beasiswa dan bidik misi bagi 

mahasiswa yang kurang mampu.  

Setiap mahasiswa Sarjana Strata 1, pada akhir masa studi mereka 

diharuskan untuk membuat suatu karya tulis berupa skripsi. Skripsi 

merupakan perwujudan dari kemampuan meneliti calon ilmuan pada 
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jenjang program Sarjana. Skripsi diharuskan untuk memacu mahasiswa 

untuk menjadi peneliti mulai sejak dini. Setiap mahasiswa memilih bidang 

yang akan diteliti sesuai minat dan bakat serta kemampuan mereka dengan 

persetujuan oleh pembimbing dan pihak akademisi. Penyelesaian skripsi 

meliputi penyusunan proposal, melakukan pengambilan data serta 

interpretasi data secara mandiri. Perbedaan dalam sistem kurikulum, 

kepribadian, dan lainnya membuat penyelesaian skripsi dan masalah yang 

dihadapi menjadi beragam dan kompleks. Penelitian ini dilakukan pada 

November – Desember 2016. 

 

5.1.2. Gambaran Karakteristik Responden 

Sampel yang didapatkan sebesar 52 responden.  Berdasarkan kriteria 

inklusi dan eksklusi, terdapat 5 responden yang dikeluarkan, 4 responden 

karena tidak masuk kriteria inklusi yaitu sedang dalam proses menyusun 

skripsi pada empat bulan terakhir saat penelitian dilaksanakan , 2 responden 

karena terkesan asal-asalan dalam menjawab, sehingga ada 46 sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Karakteristik yang dikumpulkan dari 

responden adalah jenis kelamin serta program studi. 

Tabel 5.1 Karakteristik Responden 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

Total 

 

14 

32 

46 

 

30,4 

69,6 

100,0 

Program Studi 

Pendidikan Dokter 

Fisioterapi 

Pendidikan Dokter Gigi 

Total 

 

43 

2 

1 

46 

 

93,5 

4,3 

2,2 

100,0 
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5.1.3. Gambaran Tingkat Stres 

Pada penelitian ini tingkat stres dihitung dengan mengunakan skala 

DDAS-42 yang diperoleh dari Psychology Foundation of Australia (2014) 

dan telah diterjemahkan oleh Damanik (2014) ke dalam Bahasa Indonesia. 

Penulis memodifikasi tingkat stres sehingga ada tiga tingkat stres, yaitu 

ringan, sedang, dan berat. 

Tabel 5.2Tingkat Stres 

Tingkat Stres Frekuensi Persentase (%) 

Ringan 

Sedang 

Berat 

34 

9 

3 

73,9 

19,6 

6,5 

Total 46 100,0 

 

5.1.4. Gambaran Jenis Stresor  Berdasarkan Tingkat Stres 

 Tiap subyek bebas memilih jenis stresor yang dialaminya ketika 

dalam penyelesaian skripsi, sehingga subyek bisa memilih lebih dari satu 

jenis stresor. Jenis stresor yang disediakan ada  delapan (8) kategori dan 

terdapat ruang kosong untuk menuliskan diluar kategori tersebut. Ruang 

kosong ini penulis kelompokkan antara masuk kedalam salah satu jenis 

stresor yang disediakan atau diluar dari delapan kategori tersebut. 

Terdapat dua responden yang mengisi ruang kosong yang 

disediakan, namun menurut penulis ada yang masih dapat dikelompokkan 

menjadi salah satu dari jenis stresor yang disediakan. Kesulitan bekerja 

sama dengan sampel dimasukkan  sebagai kesulitan mengumpulkan data. 

Surat menyurat dalam proses pengambilan sampel dimasukkan sebagai 

lainnya karena menurut penulis tidak termasuk kedalam kategori yang 

disediakan. 
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Tabel 5.3 Gambaran Jenis Stresor Berdasarkan Tingkat Stres 

Jenis Stresor Ringan (%) Sedang (%) Berat (%) Total(%) 

Tidak ada motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi 

Saran yang diberikan 

pembimbing tidak 

memberi motivasi 

Sulit mencari dan 

memahami literatur 

Keuangan sulit 

Kesulitan menemui 

pembimbing 

Tidak ingin menemui 

pembimbing 

Kesulitan mencari sampel 

atau mengumpulkan data 

Kesulitan mengolah dan 

menganalisa data 

Lainnya 

 

3(42,9) 

 

 

4(57,1) 

 

7(63,6) 

6(66,7) 

 

9(69,2) 

 

2(66,7) 

 

6(46,2) 

 

13(68,4) 

1(100) 

 

3(42,9) 

 

 

3(42,9) 

 

3(27,3) 

1(11,1) 

 

3(23,1) 

 

1(33,3) 

 

5(38,5) 

 

5(26,3) 

0(0) 

 

1(14,2) 

 

 

0 

 

1(9,1) 

2(22,2) 

 

1(7,7) 

 

0(0) 

 

2(15,3) 

 

1(5,3) 

0(0) 

 

7 (100) 

 

 

7 (100) 

 

11(100) 

9(100) 

 

13(100) 

 

3(100) 

 

13(100) 

 

19(100) 

1(100) 

 

5.1.5. Gambaran Koping Stres Berdasarkan Tingkat Stres 

Pada penelitian ini, koping stres dibagi menjadi dua, yaitu koping 

stres fokus  masalah dan fokus emosi. Tiap poin yang dipilih 

dikelompokkan penulis menjadi koping stres fokus masalah atau fokus 

emosi, dan jika kedua koping stres sama kuat maka akan dimasukkan ke 

dalam kategori ketiga yaitu  seimbang. Terdapat ruang kosong di dalam 

kuisioner yang disediakan dan dikelompokan menjadi koping stres fokus 

masalah atau fokus emosi. 

 

Tabel 5.4 Gambaran Koping Stres berdasarkan Tingkat Stres 

Koping Stres Ringan(%) Sedang (%) Berat(%) Total(%) 

Fokus Masalah 

Fokus Emosi 

Seimbang 

25(73,5) 

3(8,8) 

6(17,6) 

6(66,7) 

3(33,3) 

0(0) 

1(33,3) 

0(0) 

2(66,7) 

32(69,6) 

6(13,0) 

8(17,4) 

Total 34(100) 9(100) 3(100) 46(100) 
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5.2. Pembahasan Penelitian 

5.2.1. Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel 5.1, 

responden dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu laki-laki sebesar 

14 orang (30,4%) dan perempuan sebanyak 32 orang 

(69,6%).Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Hidayah (2012), 

menemukan bahwa tingkat depresi pada subjek perempuan lebih 

tinggi daripada laki-laki, meskipun jenis stresor mereka sama. 

Perempuan memiliki kewaspadaan yang negatif terhadap konflik 

dan stres. Penjelasan tentang bagaimana jenis kelamin dapat 

menentukan tingkat stres serta hubungannya bukan merupakan 

tujuan dari penulisan ini sehingga tidak akan dibahas lebih lanjut. 

2. Program Studi 

Berdasarkan program studi yang dapat dilihat pada tabel 5.1, 

responden dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pendidikan dokter 

sebanyak 43 orang (93,5%), fisoterapi sebanyak 2 orang (4,3%), 

serta pendidikan dokter gigi sebanyak 1 orang (2,2%). Penelitian 

yang seharusnya diikuti oleh 6 program studi ini hanya diisi oleh 3 

program studi. Penulis beranggapan bahwa perbedaan waktu 

pengerjaan skripsi antara program studi yang berbeda sesuai dengan 

kurikulum masing-masing serta jumlah mahasiswa Pendidikan 

Dokter yang lebih banyak dibandingkan program studi lain menjadi 

alasan ketidakseimbangan ini. 
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5.2.2. Tingkat Stres 

Berdasarkan tingkat stres pada tabel 5.2, dapat dilihat bahwa 

distribusi tingkat stres dibagi menjadi tiga, yaitu ringan sebanyak 34 subyek 

(73,9%), sedang sebanyak 9 subyek (19,6%), dan berat sebanyak 3 subyek 

(6,5%). Hal ini mendukung penelitian oleh Riyanti (2014) yang menyatakan 

adanya kecemasan pada mahasiswa yang menghadapi ujian skripsi. Data 

yang menunjukkan bahwa adanya subyek yang mengalami stres berat harus 

diwaspadai karena dapat memberikan hasil kerja yang buruk serta memicu 

gejala yang lebih berat seperti depresi. 

 

5.2.3. Jenis Stresor Berdasarkan Tingkat Stres 

Jenis stresor dapat dipilih subyek sesuai kenyataan yang dialami, 

yang berarti bahwa tiap subyek dapat memilih lebih dari satu stresor atau 

tidak sama sekali. Kenyataan bahwa ada subyek yang mengalami stres 

namun tidak memilih stresor yang disediakan menurut penulis karena murni 

stres berasal dari persiapan menghadapi skripsi dan tidak dicetuskan oleh 

stresor lain. Pada gambaran jenis stresor berdasarkan tabel 5.3 dibagi 

menjadi 8 golongan, yaitu tidak ada motivasi sebanyak 7 subyek, saran yang 

diberikan pembimbing tidak memberi motivasi sebanyak 7 subyek, 

kesulitan mencari dan memahami literatur sebanyak 11 subyek, kesulitan 

keuangan sebanyak 9 subyek, kesulitan menemui pembimbing sebanyak 13 

subyek, tidak ingin menemui pembimbing sebanyak 3 subyek, kesulitan 

mencari sampel atau mengumpulkan data sebanyak 13 subyek, kesulitan 

mengolah dan menganalisa data sebanyak 19 subyek, dan lainnya sebanyak 
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1 subyek. Stresor yang termasuk dalam kategori lainnya adalah yang diisi 

pada ruang kosong yang telah disediakan dan tidak termasuk salah satu 

kategori yang disediakan, yaitu jenis stresor yang dimaksud adalah surat 

menyurat dalam proses pengambilan sampel. 

Kesulitan mengolah dan menganalisa data menjadi jenis stresor yang 

paling banyak dipilih oleh subyek (sebanyak 19 orang) dan termasuk stresor 

baru karena tidak ada yang membahas dalam studi literatur yang dilakukan 

penulis. Peneliti beranggapan dari pengalaman mahasiswa lain serta 

pengalaman penulis sendiri bahwa kesulitan ini diakibatkan oleh bagaimana 

tiap penelitian yang berbeda memiliki jenis pengelompokan dan  

pengolahan yang berbeda. Perangkat lunak (software) yang biasa digunakan 

dalam menganalisa data penelitian yaitu software SPSS juga tergolong 

kompleks dan sulit untuk digunakan. Sebenarnya kurikulum pendidikan 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah  memfasilitasi pengolahan 

data dan telah menambahkan kurikulum pengunaan SPSS dalam kurikulum 

pelajaran, namun masih banyak mahasiswa yang belum paham penggunaan 

software ini sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut pada penelitian lainnya. 

Penelitian ini menemukan bahwa kesulitan keuangan adalah salah 

satu jenis stresor dalam penyelesaian skripsi, sekaligus mempertanyakan 

penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2014) yang menyatakan bahwa 

kesulitan ekonomi bukanlah salah satu jenis gangguan dalam penyelesaian 

skripsi. Hal ini didukung oleh adanya dua subyek dengan tingkat stres berat 

yang memilih kesulitan keuangan sebagai salah satu jenis stresor. Perbedaan 

karakteristik subyek yang diteliti dapat menjadi salah satu penyebab adanya 
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perbedaan ini. Subyek yang penulis teliti adalah mahasiswa kedokteran, 

dimana harga barang kebutuhan perkuliahan yang sangat tinggi serta 

kesibukan yang sering dialami menyebabkan mahasiswa terkendala dalam 

masalah pemasukan keuangan sehingga keuangan menjadi salah satu faktor. 

Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dimana terletak di 

sektor kota Denpasar yang juga sekaligus ibukota provinsi Bali, 

kestrategisannya, dan juga terdapat sektor pariwisata disekitarnya 

menjadikan harga kebutuhan barang meningkat yang juga merupakan salah 

satu kesulitan ekonomi. 

Kesulitan mencari sampel atau mengumpulan data termasuk salah 

satu jenis stresor yang banyak dipilih oleh subyek (13 orang) serta dipilih 

juga oleh 2 orang subyek yang memiliki stres tingkat berat. Kesulitan ini 

diakibatkan oleh  kurangnya minat dan perhatian bagi para subyek untuk 

mengikuti penelitian ini, termasuk yang penulis alami dalam penelitian ini 

yang hanya mendapatkan 50 partisipan. Tenggat waktu yang diniliai sangat 

singkat dalam hanya beberapa bulan serta berbenturan dengan jadwal 

perkuliahan menjadi salah satu kesulitan ini. Pihak intitusi terkait juga 

hanya membantu dalam perizinan sehingga data boleh didapatkan oleh 

peneliti namun tidak membantu memfasilitasi subyek penelitian agar dapat 

memotivasi mereka untuk mengikuti penelitian yang dilakukan menjadi 

salah satu pendapat penulis sebagai penyebab kesulitan mencari sampel. 

Kesulitan menemui pembimbing merupakan salah satu jenis stresor 

yang banyak dipilih oleh subyek sebanyak 13 orang. Pembimbing yang 

sebagian besar dokter spesialis memiliki banyak kesibukan dan sulit untuk 



32 
 

 
 

ditemui. Mahasiswa yang tidak bisa menemui pembimbing akan 

kebingungan dalam proses penyelesaian skripsi. Penyelesaian skripsi yang 

terhambat ini akan memicu stres bagi mahasiswa. Penelitian yang dilakukan 

oleh Yulia, dkk (2015), yang memperlihatkan adanya pengaruh komunikasi 

mahasiswa dengan dosen pembimbing dalam menyusun skripsi terhadap 

gejala stres mendukung jenis stresor ini.  

 

5.2.4. Koping stres berdasarkan Tingkat Stres 

Berdasarkan  tabel 5.2, koping stres dapat dibedakan menjadi  tiga, 

yaitu koping stres fokus masalah sebanyak 32 subyek (69,6%), fokus emosi 

sebanyak 6 subyek(12,0%), dan seimbang sebanyak 8 subyek (17,4%). 

Fokus masalah menjadi jenis koping stres yang paling banyak dipilih oleh 

subyek, terutama subyek dengan tingkat stres ringan. Lazarus & Folkman 

(1984, dalam Sarafino & Smith, 2011) menyatakan bahwa strategi koping 

berfokus masalah digunakan ketika situasi  stres yang dialami bisa 

dikendalikan dan langsung bertujuan kepada penyebab situasi stres yang 

menyebabkan masalah pada individu. Hal ini diartikan oleh penulis bahwa 

stres yang dialami pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi 

masih dapat dikendalikan secara pribadi tanpa perlu meminta penangananan 

lebih lanjut oleh bantuan medis seperti dokter, psikolog, dan sebagainya 

selama tidak ada faktor lain diluar skripsi yang dapat memperberat stres 

tersebut. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

6.1.1. Berdasarkan  karakteristik dari 46 mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Udayana yang sedang menyelesaikan skripsi dapat 

disimpulkan: 

1. Sebagian besar responden adalah perempuan yaitu 32 orang 

(69,6%) , sedangkan sebagian kecil adalah laki-laki yaitu 14 orang 

(30,4%). 

2. Sebagian besar responden berasal dari Program Studi Pendidikan 

Dokter yaitu 43 orang (93,5%), sedangkan sebagian kecil berasal 

dari Fisioterapi yaitu 2 orang (4,3%) dan Pendidikan Dokter Gigi 

yaitu 1 orang (2,2%). 

6.1.2. Dari 46 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang 

sedang menyelesaikan skripsi, sebagian besar termasuk tingkat stres 

ringan yaitu 34 orang (73,9%), sedangkan sebagian kecil termasuk 

tingkat stres sedang  yaitu 9 subyek (19,6%) dan berat yaitu 3 subyek 

(6,5%). 

6.1.3. Dari 46 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang 

sedang menyelesaikan skripsi, kesulitan mengolah dan menganalisa 

data menjadi jenis stresor yang paling banyak dipilih oleh 19 subyek, 

selanjutnya   kesulitan menemui pembimbing dan mencari sampel 

atau mengumpulkan data dipilih oleh 13 subyek, dan  lainnya. 
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6.1.4. Dari 46 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang 

sedang menyelesaikan skripsi,  sebagian besar menggunakan koping 

stres berfokus masalah sebanyak 32 orang (69,6%), dan sisanya 

menggunakan koping stres berfokus emosi sebanyak 6 orang 

(13,0%), serta seimbang sebanyak 8 orang (17,4 %). 

 

6.2. Saran 

6.2.1. Kepada mahasiswa 

Diharapkan pada mahasiswa dapat  mempelajari cara melakukan 

pengolahan data, melakukan managemen waktu, serta menggunakan 

koping stres berfokus masalah yaitu berfokus dalam penyelesaian 

skripsi untuk mempermudah penyelesaiain skripsi dan mengurangi 

stres yang dialami. Mahasiswa juga dapat memilih jenis penelitian 

yang membutuhkan biaya sedikit jika memungkinkan. 

6.2.2. Kepada institusi yang terkait 

Diharapkan semua intitusi yang menjadi tempat penelitian oleh 

mahasiswa dapat membantu dalam memperoleh dan memotivasi 

subyek penelitian untuk mengikuti penelitian yang diadakan oleh 

mahasiswa. 

6.2.3. Kepada pembimbing mahasiswa 

Diharapkan pada pembimbing mahasiswa dapat mempunyai waktu 

luang agar mahasiswa dapat melakukan bimbingan terkait masalah 

terhadap skripsi dengan baik. Pembimbing juga dapat memilih 
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untuk memberikan penelitian dengan dana  yang sedikit jika 

memungkinkan. 

6.2.4. Kepada peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat meneliti lebih lanjut terhadap jenis stresor 

kesulitan pengolahan data karena termasuk jenis stresor baru yang 

dapat diteliti lebih lanjut dengan jumlah subyek yang lebih 

memungkinkan.
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Lampiran 1. Jadwal Kegiatan 

  

No Kegiatan 

Tahun/Bulan ke- 

2015 2016 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Pembuatan 

proposal 

penelitian                               

2 Sampling                               

3 

Pengumpulan 

data                               

4 

Pengolahan 

data dan 

analisis data                               

5 

Penulisan 

laporan 

penelitian                

6 Ujian Skripsi                               
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Lampiran 2. Penjelasan, persetujuan, dan data diri 

LEMBAR KUISIONER 

Petunjuk Pengisian 

Dibalik lembar ini, anda akan menemukan suatu paket kuisioner yang berisi 

tentang pertanyaan mengenai diri anda. Kuisioner yang anda akan isi berikut ini 

berisi pernyataan yang berhubungan dengan faktor penyebab stres, cara mengatasi 

stres, serta tingkat stres yang anda alami ketika sedang melakukan pengumpulan 

data skripsi. 

Adapun maksud dari pemberian kuisioner ini, adalah untuk mendapatkan 

data-data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi penulis, yaitu 

gambaranstresor dan koping stres dalam proses penyelesaian skripsi pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Data yang akan diambil 

adalah jenis stresor, koping stres, dan tingkat stres. Peneliti mengharapkan 

perhatian dan kerjasama dari anda dalam mengisi semua data diri dan kusioner yang 

terletak di dalam angket ini secara baik dan benar. Dengan menandatangani lembar 

penjelasan dan persetujan ini, anda setuju dan bersedia menjadi subyek penelitian 

dari penelitian ini. Segala hal yang anda isi akan dirahasiakan dan akan digunakan 

hanya demi kepentingan penelitian ini. 

Peneliti mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerja sama anda. 

 

 

Denpasar,                            2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontak: 085246043916/shiinasa@gmail.com 

  

Subyek penelitian 

 

 

 

(....................................................) 

 

Peneliti 

 

 

 

Putu Kresna Dwi Aryawan 
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IDENTITAS DIRI 

Nama  : 

NIM  : 

Program Studi : 

Jenis Kelamin : 

Angkatan : 

 

Apakah anda sedangatau telah melakukan pengambilan data dari subyek penelitian, 

interpretasi, ataupun analisis data untuk menyelesaikan skripsi yang anda kerjakan 

dalam 4 (empat) bulan terakhir? 

A. Ya     B. Tidak 
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Lampiran 3. Kuisioner untuk stresor 

Petunjuk Pengisian 

Kuisioner ini terdiri dari beberapa pernyataan yang mungkin merupakan 

masalah dalam pengalaman Anda dalam menghadapi skripsi. Terdapat dua pilihan 

jawaban yang telah disediakan untuk setiap pernyataan yaitu: 

Ya : Setuju, sesuai, atau merupakan masalah selama menyusun        

skripsi 

Tidak : Tidak setuju, kurang sesuai, atau bukan merupakan masalah selama 

menyusun skripsi 

Selanjutnya, Anda diminta untuk menjawab dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada salah satu kolom jawaban untuk setiap pertanyaan yang dirasakan 

paling sesuai dengan pengalaman Anda selama dalam menyusun skripsi.Tidak 

ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu isilah sesuaidengan keadaan diri 

Anda yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam 

pikiran Anda. 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Saya tidak ada motivasi dalam menyelesaikan skripsi   

2 Saran yang diberikan pembimbing tidak memberi 

motivasi bagi saya 

  

3 Saya sulit mencari dan memahami literatur   

4 Keuangan saya sulit   

5 Saya kesulitan untuk menemui pembimbing   

6 Saya tidak ingin menemui pembimbing   

7 Saya sulit mencari sampel atau mengumpulkan data   

8 Saya sulit mengolah dan menganalisa data   

9 Lain-lain, sebutkan .... 

 

 

  

Harap diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan. Terima kasih 

atas perhatian dan kerjasamanya. 
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Lampiran 4. Kuisioner untuk koping stres 

Petunjuk Pengisian 

Kuisioner ini terdiri dari beberapa pernyataan yang mungkin merupakan cara-

cara atau langkah-langkah yang Anda lakukan berdasarkan pengalaman Anda dalam 

menghadapi stres akibat menyusun skripsi. Terdapat dua pilihan jawaban yang telah 

disediakan untuk setiap pernyataan yaitu: 

Ya : Setuju, sesuai, atau merupakan hal yang dilakukan ketika 

menghadapi stres akibat menyusun skripsi 

Tidak : Tidak setuju, kurang sesuai, atau bukan merupakan hal 

yangdilakukan ketika menghadapi stres akibat menyusun skripsi 

Selanjutnya, Anda diminta untuk menjawab dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada salah satu kolom jawaban untuk setiap pernyataan yang dirasakan 

paling sesuai dengan pengalaman Anda selama dalam menyusun skripsi. Tidak 

ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu isilah sesuai dengan keadaan diri 

Anda yang sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam 

pikiran Anda. 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Saya mencoba menyelesaian skripsi secepat mungkin   

2 Saya mencari sebanyak-banyaknya literatur dalam 

menyusun skripsi 

  

3 Saya memilih topik yang mudah saya pakai dalam skripsi   

4 Saya menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk 

mengurangi stres 

  

5 Saya meyakinkan diri bahwa situasi yang saya alami akan 

bisa lebih buruk dibandingkan saat saya menyusun skripsi 

  

6 Saya berdiskusi dengan teman saya dalam hal menyusun 

skripsi 

  

7 Saya sering curhat kepada teman atau keluarga ketika 

saya mengalami stres saya menyusun skripsi 

  

8 Saya terkadang membandingkan diri saya dengan 

mahasiswa lain yang juga sedang menyusun skripsi 
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9 Saya berkonsultasi dengan dosen pembimbing jika ada 

masalah terhadap skripsi 

  

10 Saya bertanya kepada keluarga atau orang terdekat yang 

pernah menyelesaikan skripsi 

  

11 Saya meyakinkan diri bahwa tidak masalah yang berarti 

selama saya mengerjakan skripsi 

  

12 Saya melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan stres 

saya secara sementara (contoh: membuka jejaring sosial, 

melakukan hobi, dll.) 

  

13 Lain-lain, sebutkan... 

 

 

  

Harap diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan. Terima kasih 

atas perhatian dan kerjasamanya. 
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Lampiran 5. Kuisioner DASS-42 dimensi stres untuk mengukur tingkat stres 

Petunjuk Pengisian 

Kuisioner ini terdiri dari beberapa pernyataan yang Anda alami ketika 

menyusun skripsi. Terdapat empat pilihan jawaban yang telah disediakan untuk 

setiap pernyataan yaitu: 

0 : Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah 

1 : Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang-kadang 

2 : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau 

lumayan sering 

3 : Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali 

Selanjutnya, Anda diminta untuk menjawab dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada salah satu kolom jawaban untuk setiap pertanyaan yang dirasakan 

paling sesuai dengan pengalaman Anda dalam menyusun skripsidalam lima 

(5) bulan terakhir. Tiap pertanyaan wajib dijawab.Tidak ada jawaban yang 

benar ataupun salah, karena itu isilah sesuai dengan keadaan diri Anda yang 

sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran 

Anda. 

No Pernyataan 0 1 2 3 

1 Saya merasa bahwa diri saya menjadi marah karena 

hal-hal sepele. 

    

2 Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu 

situasi 

    

3 Saya merasa sulit untuk bersantai     

4 Saya menemukan diri saya mudah berasa kesal     

5 Saya merasa telah menghabiskan banyak energi 

untuk merasa cemas 

    

6 Saya meneumukan diri saya menjadi tidak sabar 

ketika mengalami penundaan (misalnya: kemacetan 

lalu lintas, menunggu sesuatu) 

    

7 Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung     

8 Saya merasa sulit untuk beristirahat     
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9 Saya merasa bahwa saya sangat mudah marah     

10 Saya merasa sulit untuk tenang setelah sesuatu 

membuat saya kesal 

    

11 Saya sulit untuk sabar dalam menghadapi gangguan 

terhadap hal yang sedang saya lakukan 

    

12 Saya merasa sedang gelisah     

13 Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang 

menghalangi saya untuk menyelesaikan hal yang 

sedang saya lakukan 

    

14 Saya menemukan diri saya mudah gelisah     

 

Harap diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan. Terima kasih 

atas perhatian dan kerjasamanya. 
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Lampiran 6. Hasil Pengolahan Data menggunakan Program SPSS 21 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 14 30,4 30,4 30,4 

Perempuan 32 69,6 69,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

Program Studi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pendidikan Dokter 43 93,5 93,5 93,5 

Fisioterapi 2 4,3 4,3 97,8 

Pendidikan Dokter Gigi 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

Tingkat Stres 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ringan 34 73,9 73,9 73,9 

Sedang 9 19,6 19,6 93,5 

Berat 3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

Koping Stres * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang Berat 

Koping Stres 

Fokus Masalah 25 6 1 32 

Fokus Emosi 3 3 0 6 

Setara 6 0 2 8 

Total 34 9 3 46 

 

 



47 
 

 
 

Tidak ada motivasi * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang Berat 

Tidak ada motivasi Ya 3 3 1 7 

Total 3 3 1 7 

 

 

 

Saran pembimbing tidak memberi motivasi * Tingkat Stres 

Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang 

Saran pembimbing tidak 

memberi motivasi 
Ya 

4 3 7 

Total 4 3 7 

 

 

Sulit mencari dan memahami literatur * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang Berat 

Sulit mencari dan 

memahami literatur 
Ya 

7 3 1 11 

Total 7 3 1 11 

 

 

Keuangan sulit * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang Berat 

Keuangan sulit Ya 6 1 2 9 

Total 6 1 2 9 

 

 

Kesulitan menemui pembimbing * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   
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 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang Berat 

Kesulitan menemui 

pembimbing 
Ya 

9 3 1 13 

Total 9 3 1 13 

 

 

Tidak ingin menemui Pembimbing * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang 

Tidak ingin menemui 

Pembimbing 
Ya 

2 1 3 

Total 2 1 3 

 

 

Kesulitan mencari sampel atau mengumpulkan data * Tingkat Stres 

Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang Berat 

Kesulitan mencari sampel 

atau mengumpulkan data 
Ya 

6 5 2 13 

Total 6 5 2 13 

 

 

Kesulitan mengolah dan menganalisis data * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang Berat 

Kesulitan mengolah dan 

menganalisis data 
Ya 

13 5 1 19 

Total 13 5 1 19 
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Lainnya * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan 

Lainnya Ya 1 1 

Total 1 1 

 

 

Jenis Kelamin * Tingkat Stres Crosstabulation 

Count   

 Tingkat Stres Total 

Ringan Sedang Berat 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 11 2 0 13 

Perempuan 22 7 3 32 

Total 33 9 3 45 

 

 


