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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Mahasiswa merupakan sebutan bagi seseorang yang sedang menempuh 

pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Seorang mahasiswa tingkat akhir memiliki 

kewajiban untuk segera menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Di 

akhir masa studi, seorang mahasiswa akan mengerjakan tugas akhir atau biasa 

yang disebut dengan skripsi. Menurut Susane (2017), skripsi merupakan suatu 

karya ilmiah yang ditulis dan dikerjakan oleh seorang mahasiswa program sarjana 

pada akhir masa studi berdasarkan hasil penelitian, kajian kepustakaan, atau 

pengembangan terhadap suatu masalah yang dilakukan secara seksama. Di 

dalam skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa, dibahas mengenai penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan bidang studi yang diambil. 

Setiap mahasiswa mempunyai jenis penelitian dan judul yang berbeda-

beda dalam mengerjakan skripsi. Segala proses pengerjaan dan penyusunan 

skripsi ini  dilakukan secara individual oleh masing-masing mahasiswa. Proses 

pengerjaan skripsi ini dikerjakan secara individual dimaksudkan agar setiap 

mahasiswa mampu secara mandiri  dalam mencari pemecahan masalah atas 

penelitian yang dilakukan dan diharapkan mahasiswa tersebut mampu berusaha 

untuk mendapatkan sesuatu sebagai sumbangan nyata dalam menguji kebenaran 

ilmu pengetahuannya yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi. Proses panjang yang dialami mahasiswa dalam mengerjakan skripsi 

membuat mahasiswa untuk rentan mengalami stres. 
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Stres merupakan suatu hal yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana 

saja, termasuk pada mahasiswa tingkat akhir. Menurut Nurmaliyah (2014), stres 

dapat terjadi karena berkembangnya persepsi seseorang terhadap kemampuan 

diri dalam merespon sebuah situasi atau peristiwa. Menurut Rustiana dan Cahyati 

(2012), stres merupakan suatu keadaan tegang secara biopsikososial dikarenakan 

banyaknya tugas-tugas perkembangan yang dihadapi seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari, baik dalam kelompok sebaya, keluarga, sekolah, maupun 

pekerjaan. Sebuah situasi yang sama dapat dinilai positif, netral, atau negatif oleh 

orang yang berbeda. Penilaian ini bersifat subjektif pada setiap orang. Oleh karena 

itu, seseorang dapat merasa biasa saja atau merasa lebih stres dari yang lainnya, 

walaupun mengalami kejadian yang sama.  Seseorang yang mengalami stres, 

biasanya akan mengalami kesulitan dalam memusatkan dan mengendalikan 

perilakunya dikarenakan perasaan dan pikirannya terpusat pada stres yang 

sedang dialaminya. 

Menurut Nurmaliyah (2014), stres akademik merupakan stres yang 

berkaitan dengan kegiatan belajar siswa di sekolah dan berupa tegangan yang 

bersumber dari faktor akademik yang dialami, sehingga mengakibatkan distorsi 

pada pikiran siswa dan memengaruhi emosi, fisik, dan tingkah lakunya. Stres 

akademik merupakan suatu keadaan dimana siswa tidak dapat menghadapi 

tuntutan akademik dan mempersepsikan tuntutan-tuntutan akademik yang 

diterimanya sebagai gangguan (Barseli, Ifdil, & Nikmarijal, 2017). Stres yang paling 

sering dialami oleh mahasiswa tingkat akhir adalah stres dalam pengerjaan tugas 

akhir atau skripsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), skripsi 

merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari 
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persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Skripsi merupakan satu hal yang 

harus dikerjakan oleh seorang mahasiswa untuk mendapat gelar strata satu (S1). 

Dalam proses pengerjaan skripsi, mahasiswa seringkali mengalami 

hambatan-hambatan yang dapat memperlambat proses pengerjaan skripsi. 

Menurut Mutadin (dalam Broto, 2016), terdapat beberapa hal yang menjadi 

penghambat dalam proses pengerjaan skripsi, antara lain sebagai berikut: proses 

yang lama dalam mengumpulkan data, kejenuhan dalam mengerjakan skripsi, 

kesulitan dalam menuangkan pikiran kedalam bentuk tulisan, kesulitan dalam 

membagi waktu antara mengerjakan skripsi dengan kegiatan lainnya, baik 

kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus, serta minimnya kemampuan 

dalam bahasa Inggris untuk membaca literature buku yang digunakan.  

Hambatan internal lainnya yang dialami mahasiswa dalam penulisan 

skripsi adalah: takut jika naskah skrispsi tidak disetujui oleh dosen pembimbing, 

skripsi dikerjakan sambil lalu atau dedikasi rendah, sulit memfokuskan perhatian 

pada rencana penulisan skripsi, tidak ingin berbuat salah dalam menulis skripsi 

atau perfeksionis, tidak suka tantangan dalam penulisan skripsi, dan kurang gigih 

atau ulet dalam penulisan skripsi (Marbun, Arneliwati, & Amir, 2018). Hambatan-

hambatan tersebut membuat mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi 

menjadi merasa tertekan, stres, dan mengalami perubahan mood (suasana hati), 

sehingga akan memberikan dampak pada proses pengerjaan skripsinya. 

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap seorang mahasiswi S1 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2015 

yang berinisial DT pada bulan April 2019. DT merasa bahwa DT sedang 

mengalami stres skripsi karena selama enam bulan terakhir, DT telah lima kali 

ganti topik selama proses mengerjakan skripsi. DT merasa tertekan karena 
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orangtuanya selalu menanyakan sudah sejauh mana skripsinya. DT berharap 

tahun ini DT dapat segera lulus.  

 

Aku merasa tertekan kali loh Mian, uda lima kali aku ganti topik 
skripsiku. Padahal aku berharap tahun ini aku bisa lulus, 
soalnya orangtuaku selalu nanyai uda sejauh mana skripsiku. 
Inilah tadi aku baru selesai bimbingan dan baru inilah bab 
satuku diacc. 

 

Peneliti juga telah melakukan wawancara terhadap seorang mahasiswi 

S1S2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang angkatan 2016 yang berinisial WN pada bulan Mei 2019. WN merasa 

stres, tertekan, dan bingung dalam mengerjakan skripsi yang sedang WN kerjakan 

pada saat ini karna penelitian WN merupakan penelitian payung bersama 

dosennya.  

 

Aku itu stres dan tertekan kak. Karna skripsiku itu penelitian 

payung, jadi bukan aku yang menentukan arahnya melainkan dari 

dosen yang menentukan. Aku tuh sebenarnya merasa agak berat 

dan enggak terlalu paham, jadi aku benar-benar harus banyak 

belajar. Aku bingung harus melangkah kemana dulu. 

 

Stres tidak selalu berdampak negatif, namun bisa juga berdampak positif. 

Stres yang berdampak positif biasa disebut dengan eustress dan stres yang 

berdampak negatif biasa disebut dengan distress (Ismiati, 2015). Menurut 

Hardjana (2000), stres yang tidak mampu dihadapi dengan sumber daya yang ada 

memiliki dampak negatif pada sistem biologis, sistem psikologis, dan sistem sosial. 

Dampak negatif pada sistem biologis adalah individu harus mengangkut beban 

yang melebihi beban fisiknya. Dampak negatif pada sistem psikologis adalah 

mengurangi rasa percaya diri, merendahkan rasa harga diri, dan mengurangi rasa 
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aman. Dampak negatif pada sistem sosial adalah menjauhkan diri dari lingkungan 

sosial dan sesamanya, serta menyendiri. 

Pada  saat mengerjakan skripsi, reaksi stres yang muncul dapat bersifat 

positif dan negatif. Contoh reaksi stres dalam mengerjakan skripsi yang bersifat 

positif adalah mahasiswa menjadi semakin semangat dalam mengerjakan skripsi, 

mahasiswa menjadi semakin terpacu dalam mencari referensi-referensi 

tambahan, dan lain sebagainya. Contoh reaksi stres yang bersifat negatif adalah 

mahasiswa menjadi menunda-nunda dalam mengerjakan skripsi, mengabaikan 

skripsinya, melakukan hal yang lebih menarik baginya, dan lain sebagainya.  Jika 

reaksi stres yang bersifat negatif ini dibiarkan terus menerus, maka dapat 

menyebabkan skripsinya tidak segera selesai dan mahasiswa tersebut menjadi 

semakin lama lulus dari bangku perkuliahannya. Stres yang dibiarkan larut secara 

terus menerus dapat menimbulkan reaksi fisik dan psikis lain pada mahasiswa 

(Agung & Budiani, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2013), 

mahasiswa yang sedang mengalami stres skripsi biasanya akan mengalami 

beberapa hal sebagai berikut: mudah lupa dan sulit berkonsentrasi, malu saat 

bertemu dengan teman satu angkatan yang sudah lulus terlebih dahulu, 

mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk mengerjakan skripsi, mudah 

tersinggung, dan merasa tertekan dengan kendala-kendala yang dialami selama 

mengerjakan skripsi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap DT, DT mengalami gejala-gejala stres selama mengerjakan skripsinya, 

seperti: susah tidur, pola makan berubah, dan pikiran kosong. 
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Bentuknya sih kayak, misal waktunya tidur itu jam sepuluh, bisa 

dalam sehari itu aku bisa enggak tidur. Pola makan itu jadi 

berubah, yang tadinya durasi makan itu sewajarnya pagi makan, 

siang ke malam, itu jadi dalam sehari itu kita bisa jadi merasa 

enggak lapar atau kita merasa enggak haus. Kita punya pikiran, 

tapi  kosong gitu, tapi kita tau saat itu kita punya tujuan, tapi saat 

itu kita nggak melakukan apa - apa gitu. 

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap WN, peneliti juga menemukan 

bahwa WN mengalami gejala-gejala stres yang sama dengan DT selama 

mengerjakan skripsinya, seperti: susah tidur, pola makan berubah, dan banyak 

pikiran.  

Kalo fisik iya merasa pusing, mual, bahkan sampe demam karna 

kurang tidur, makan enggak teratur, dan banyak pikiran. 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agista (2011), mahasiswa yang 

mengalami stres berkepanjangan dapat terkena dampak psikologis dari stres 

tersebut. Dampak psikologis yang dialami dapat berupa: sering merasa gelisah, 

kelesuan, mudah merasa kelelahan, mudah merasa jenuh dan bosan, dan mudah 

kehilangan kesabaran, sedangkan pengaruh perilaku yang dialami mahasiswa 

ketika sedang stres dapat berupa: minum minuman beralkohol, merokok, tidak 

nafsu makan atau makan berlebihan, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah (2017) pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen angkatan tahun 2013, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, diperoleh data bahwa terdapat 96% mahasiswa 

mengalami stres ringan, 4% mahasiswa mengalami stres sedang. Pada kasus lain, 

ditemukan pula mahasiswa yang mengalami stres berat sampai bunuh diri karena 

stres skripsi. Seperti yang diberitakan di surat kabar Jawapos pada tanggal 24 

Desember 2018, ada seorang mahasiswa berinisial RWP dari Fakultas Perikanan 

di salah satu universitas negeri di Bandung yang ditemukan tewas gantung diri di 
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kamar kostnya karena stres skripsinya tak kunjung rampung (JawaPos.com, 

2018). Besarnya dampak dari stres skripsi yang dialami mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi hingga bisa menyebabkan kematian menjadi alasan perlu 

dilakukan penelitian tentang stres skripsi. 

Sumber stres bagi mahasiswa terkadang muncul dari pola pikir yang 

negatif, menganggap semua masalah yang dihadapinya sangatlah besar dan 

bertubi-tubi, sehingga mereka beranggapan tidak mampu menyelesaikannya 

sendiri (Herman, 2017). Menurut Rustiana dan Cahyati (2012), coping atau 

kemampuan mengatasi masalah merupakan proses yang digunakan oleh 

seseorang dalam menangani tuntutan yang menimbulkan stres. Terdapat dua 

jenis coping yang dilakukan seseorang dalam menghadapi masalah atau stres 

yang dihadapi, yaitu strategi coping yang berfokus pada masalah dan strategi 

coping yang berfokus pada emosi.  

Strategi coping berfokus masalah merupakan proses seseorang untuk 

dapat memfokuskan pada masalah atau situasi spesifik yang telah terjadi, sambil 

mencoba menemukan cara untuk mengubahnya atau menghindarinya di 

kemudian hari. Contoh dari strategi coping yang berfokus pada masalah adalah 

mencari bantuan, informasi, atau meminta nasihat dari orang lain yang lebih 

berpengalaman tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah 

penyebab stresnya tersebut. Sedangkan strategi coping berfokus emosi 

merupakan proses seseorang untuk berfokus menghilangkan emosi yang 

berhubungan dengan situasi stres, walaupun situasi itu sendiri tidak dapat diubah 

(Rustiana & Cahyati, 2012). Bernyanyi adalah salah satu contoh bentuk dari 

strategi coping yang berfokus pada emosi dengan mengarahkan dan melepaskan 

emosi dari masalahnya tersebut.  
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Bernyanyi adalah suatu aktivitas yang sering dilakukan oleh seseorang. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), bernyanyi adalah sebuah aktivitas 

mengeluarkan suara bernada dan berlagu, baik dengan lirik maupun tidak dengan 

lirik. Bernyanyi dapat memberikan dampak yang positif. Bernyanyi dapat 

mengubah mood dan mengurangi stres. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Nater, Linnemann, dan  Schnersch (2017), bernyanyi dapat memberikan efek 

meningkatkan mood dan mengurangi stres. Aktivitas bernyanyi dapat dilakukan 

oleh siapa saja dan dimana saja. bernyanyi juga dapat dilakukan sendirian, 

berdua, dan bahkan secara berkelompok. Genre musik yang biasa dinyanyikan 

juga beraneka ragam, mulai dari  genre pop, jazz, rock, metal, blues, dan bahkan 

dangdut.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap DT, dalam 

mengatasi stres yang dialami DT biasanya akan sharing kepada teman-temannya 

yang sedang mengerjakan skripsi juga dan melakukan aktivitas yang menghibur 

dirinya, seperti: bernyanyi, jalan ke mall, dan pergi karaokean. 

 
Biasanya sih yang pertama kali aku lakukan itu pasti sharing, 

sharing sama teman karna dari sharing biasanya itu ada aja 

pembahasan yang tiba-tiba membuat kita terpikir “Oh, kek gini iya 

cara membuatnya. Oh, kek gini iya”, jadi kayak ada solusi dari 

dampak sharing itu. Tapi untuk lebih mengatasi ke stresnya, aku 

lebih ke perilaku menghibur diri sih, kek nyanyi, jalan ke mall sama 

teman, trus karokean. Karna ketika bernyanyi di tempat karoke itu 

iya, aku merasa aku bisa meluapkan emosiku dan aku tuh bisa 

bernyanyi sekuat-kuatnya. Jadi, stres skripsi yang kualami itu bisa 

berkurang, iya walaupun ketika dihadapkan dengan skripsi lagi 

tetap stres, tapikan tingkat stresnya uda berkurang, uda nggak 

kayak sebelum karoke tadi. 

 

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap WN juga diperoleh hasil 

bahwa untuk mengatasi stres yang dialami, WN lebih suka menyendiri dan 
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mengambil waktu buat diri sendiri, seperti keliling kota Semarang, baca webtoon, 

mendengar musik, dan buka youtube.  

 
Kalo aku tuh tipenya kayak introver gitu, aku lebih suka untuk 

menyendiri, baca webtoon, atau pokoknya  ambil waktu buat 

diriku sendiri. Biasanya kalo aku tuh sambil pulang, nanti belok 

bawa motor, masang headset, dengerin musik, jalan keliling kota 

Semarang, terus pulang. Terus kalo uda pulang nanti, matiin 

paketan data biar enggak bisa dihubungin, terus dengerin musik, 

buka youtube. Pokoknya aku ngambil waktu buat diriku sendiri, 

biar aku enggak terlalu stres gitu. 

 
Genre musik yang biasa dinyanyikan DT selama karakoean adalah pop 

dan dangdut. 

 
Genre musik yang biasa aku nyanyikan sih pop sama dangdut. Aku 

nyanyi lagu pop itu karna kalimat dan nadanya sih, karnakan kalo 

pop itu kalimatnya lebih menyentuh  dan kalo dangdut itu, karna 

sekrang uda di jawa itukan jadi kayak merasa asyik aja untuk 

mengajak suasana goyang. 

 

Pada subjek WN, selama menyanyi di tempat karaokean, WN 

menyanyikan berbagai genre musik, mulai dari yang pop hingga ke genre musik 

dangdut. 

 
Biasanya kalo di awal karaokean, aku tuh lebih suka nyanyi yang 

slow slow gitu, kayak Adele, terus naik ke pop, terus mulai agak 

ngebeat kayak korea gitu, barulah di akhir dangdut.  

 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, sudah terdapat beberapa 

penelitian tentang stres skripsi mahasiswa, seperti: pengaruh komunikasi 

interpersonal mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi terhadap gejala stres 

mahasiswa dalam menyusun skripsi oleh Yulia, Afrianti, dan Octaviani (2015), 

pengaruh diskusi kelompok untuk menurunkan stres pada mahasiswa yang 

sedang skripsi oleh Rohmah (2006), pengaruh terapi guided imagery terhadap 
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tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan skripsi oleh 

Afdila (2016), efektifitas intervensi terapi musik klasik terhadap stres dalam 

menyusun skripsi pada mahasiswa PSIK Undip Semarang oleh Primadita (2012), 

dan pengaruh musik Mozart dalam mengurangi stres pada mahasiswa yang 

sedang skripsi oleh Rosanti (2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia, Afrianti, dan Octaviani (2015) tentang 

pengaruh komunikasi interpersonal mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi 

terhadap gejala stres mahasiswa dalam menyusun skripsi diperoleh hasil bahwa 

terdapat pengaruh antara komunikasi interpersonal mahasiswa dan dosen 

pembimbing skripsi  terhadap gejala stres mahasiswa pada prodi Ilmu Komunikasi 

Universitas Dehasen Bengkulu, yang ditunjukkan dengan nilai interpretasi 

koefisien korelasi (r), yaitu sebesar 0,665. Hal tersebut termasuk kategori kuat 

dalam hal empati, keterbukaan, sikap positif, sikap mendukung dan kesetaraan. 

Yulia, Afrianti, dan Octaviani menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk tidak 

hanya meninjau dari sudut pandang mahasiswa saja, tetapi juga dari sudut 

pandang dosen pembimbing skripsi. Yulia, Afrianti, dan Octaviani juga 

mengharapkan peneliti selanjutnya untuk melihat faktor-faktor lainnya dan 

memperkaya lingkup penelitian ke univeristas lainnya juga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2006) tentang pengaruh diskusi 

kelompok untuk menurunkan stres pada mahasiswa yang sedang skripsi diperoleh 

hasil bahwa diskusi kelompok tidak efektif dalam menurunkan stres pada 

mahasiswa yang sedang skripsi, tetapi terdapat perbedaan penurunan stres 

antara pretest dan posttest. Rohmah (2006) menyarankan peneliti selanjutnya 

yang melakukan penelitian eksperimen untuk menggunakan skala berbeda yang 

paralel. Proses belajar akan terjadi dan akan mengalami perubahan ketika subjek 
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diminta mengisi skala yang sama. Terdapat kecenderungan dari subjek tidak 

sungguh-sungguh dalam mengisi skala dikarenakan subjek merasa sudah pernah 

mengisi skala tersebut. Hasil atau jawaban subjek menjadi tidak valid karena tidak 

mengukur keadaan yang sebenarnya dari diri subjek. 

Penelitian yang dilakukan oleh Afdila (2016) tentang pengaruh terapi 

guided imagery terhadap tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir dalam 

menyelesaikan skripsi diperoleh hasil, bahwa terapi guided imagery dengan 

intensitas dua kali seminggu selama empat minggu tidak efektif dalam 

menurunkan tingkat stres mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan skripsi 

setelah dilakukan intervensi. Afdila (2016) menyarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk meneliti aspek lain yang berkaitan dengan stres, seperti 

kegiatan atau hal apa saja yang dapat membuat koping responden terhadap stres 

lebih efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Primadita (2012) tentang efektifitas 

intervensi terapi musik klasik terhadap stres dalam menyusun skripsi pada 

mahasiswa PSIK Undip Semarang diperoleh hasil, bahwa pemberian intervensi 

terapi musik klasik pada mahasiswa yang sedang menghadapi skripsi memberikan 

pengaruh terhadap penurunan tingkat stres. Setelah diberikan intervensi terapi 

musik klasik mahasiswa menjadi terlihat lebih tenang, rileks, gembira, dan 

bersemangat. Primadita berharap peneliti selanjutnya dapat melanjutkan 

penelitian yang lebih detail dan dilakukan secara komprehensif, serta dapat 

melakukan penelitian tentang terapi musik untuk tingkat stres dengan 

menggunakan metode-metode terapi musik yang lain.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Rosanti (2014) tentang pengaruh musik 

Mozart dalam mengurangi stres pada mahasiswa yang sedang skripsi diperoleh 

hasil bahwa terdapat pengaruh pelatihan mendengarkan musik klasik Mozart 

terhadap penurunan tingkat stres pada mahasiswa Psikologi yang sedang 

mengerjakan skripsi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Mahasiswa yang 

sedang mengerjakan skripsi dan mendengarkan musik klasik Mozart memiliki 

tingkat stres lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak 

mendengarkan musik klasik  Mozart.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa stres mengerjakan skripsi dapat dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal 

mahasiswa dengan dosen pembimbing, terapi musik klasik, dan mendengarkan 

musik klasi Mozart. Hingga saat ini, peneliti belum menemukan penelitian tentang 

pengaruh dari aktivitas bernyanyi dangdut terhadap stres mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

dan menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh aktivitas bernyanyi dangdut 

koplo terhadap tingkat stres mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh aktivitas 

bernyanyi dangdut koplo terhadap tingkat stres mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumber referensi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam 

Bidang Psikologi, terutama dalam Bidang Psikologi Kesehatan Mental dan 

Psikologi Pendidikan. 

 

1.3.2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumber referensi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama 

bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi mengenai pengaruh aktivitas 

bernyanyi dangdut koplo terhadap tingkat stres mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi. 
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