
 
 

 
 

 

LAMPIRAN A 

 

CHECKLIST 

Data diri responden 

1. Nama  : 
2. Usia  : 
3. Angkatan : 
4. Fakultas : 

PETUNJUK PENGISIAN  

Berikut ini terdapat butir-butir pernyataan, baca dan pahamilah setiap 
pernyataan. Anda diminta untuk mengemukakan apakah pernyataan-pernyataan 
tersebut sesuai dengan keadaan diri. 

*Tidak ada jawaban yang salah dalam survei ini, seluruh jawaban yang Anda 
berikan adalah benar. 

No  PERNYATAAN YA TIDAK 

1 Selama mengerjakan skripsi, Saya 

merasa/mengalami stres dengan hambatan yang 

terjadi 

  

2 Kepala Saya terasa pusing saat mengerjakan skripsi   

3 Selama mengerjakan skripsi jam tidur Saya menjadi 

tidak teratur 

  

4  Saya menjadi mudah marah, selama mengerjakan 

skripsi 

  

5 Selama masa pengerjaan skripsi mood/perasaan 

saya cepat berubah 

 

  

6 Mood yang cepat berubah membuat saya malas 

mengerjakan skripsi 

  

7 Selama mengerjakan skripsi, membuat Saya sulit 

berkonsentrasi atau mudah lupa terhadap hal lain 

  

8 Skripsi membuat Saya menjadi sulit dalam   



 
 

 
 

mengambil keputusan 

9 Ketika Saya melihat teman maupun lingkungan 

terdekat sedang ujian proposal maupun ujian skripsi, 

Anda merasa minder. 

  

10 Menyendiri dan merenung membuat Saya merasa 

lebih baik 
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Lembar Jawban 16 PF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN C 

Hasil Wawancara dan Observasi 

Subjek 1-10 

 

VERBATIM 

Subjek 1 

Nama  : RK 

Umur  : 22 Tahun 

Angkatan : 2015 

 Wawancara  Observasi  

Peneliti  Hei gimana skripsimu ?  

Subjek  Ya begitulah des, masih diperjuangkan haha Subjek sambil 

memperlihatkan 

mood yang tidak 

baik 

Peneliti Gapapa, semangat.  

Namanya juga berjuangkan ya harus sabar. 

 

Subjek  Iyades, kamu juga semangat.  

Peneliti Tapi tenang disini kita gak bahas skripsi kamu 

kok, kita lebih ngebahas, apa yang kamu 

rasakan selama skripsi. 

Jadi, selama skripsi ini apa yang kamu rasakan 

? 

 

Subjek Kalau setelah ngerjain skripsi, pasti ada rasa itu 

ya, bingung, karena belum pernah kan yah. Baru 

pertama kali,  

terus …abis itu apa ya.  

Paling ya itu bingung aja, terus sedih karena e 

aku kan telat, temen-temenku udah banyak yang 

lulus sedangkan aku baru ngambil tahun ini. 

 



 
 

 
 

Peneliti Terus menurut kamu selama skripsi ini banyak 

gak perubahan yang terjadi ? 

 

Subjek  Banyak sih, kayak tadi yang kamu bilang, 

jerawat itu keluar semua , terus berat badanku 

nambah, terus tidurnya jadi lebih gak teratur, 

makan gak teratur, marah-marah, emosi gak 

terkontrol. 

 

Peneliti  Untuk jam tidur itu memang kelihatan perbedaan 

saat sebelum skripsi dan sesudah skripsi ? 

 

Subjek  Sangat memiliki perbedaan, biasanya kalo 

sebelum skripsi itu jam biasanya kan tidurnya 

jam 13.00 sampai bangun jam 19.00 gitu kan, 

kalo gak sama tidur siang juga. Tapi selama 

skripsi itu sehari cuma bisa kadang 2jam atau 

3jam doan 

 

Peneliti  Untuk dari segi fisik, apa yang paling kelihatan ?  

Subjek  

 

Kalau pusing enggak, Paling kelihatan sih 

jerawat, soalnya gak cuma aku doang tapi 

temen-temenku sampe keluargaku juga pasti 

tanyain itu dan jerawat itu memang selama 

skripsi keluarnya…eee keluarga ku jadi kaget 

aja lihat jerawat sama berat badan aku kayak 

gak beraturan gitu. 

Subjek berbicara 

sambil 

menundukan 

kepala dan 

memainkan 

kukunya  

Peneliti  Terus dari emosional kamu bilang lebih sensitif, 

sensitif yang kamu maksud itu cemas kah? Atau 

sensi liat temen yang siding duluan ? atau 

seperti apa ? 

 

Subjek  Kalau kayak itu sih menurutku enggak des, tapi 

tu kalau misalkan gak sesuai dengan 

perasaanku tu, pendapat. E.. kalau ketemen 

enggak sih, tapi kayak dirumah, aku banyak 

kegiatannya. Kayak akukan jaga keponakanku 

dirumah, teruskan ada jualan juga jadituh kalau 

misallkan aku dah nentuin nanti di jam segini-

segini aku mau kerjain skripsi, tapikan gak 

sesuai dengan rencanaku kan pasti, kayak 

keponakanku mau apalah, ee jualan yang 

gimanalah, pastikan itu jadi buat gak sesuai 

dengan apa yang aku rencanain, pasti aku 

 



 
 

 
 

kayak emosi. 

Peneliti  Berarti emosi kami berdampak pada kegiatan 

seharihari ya.. 

Buat mood jadi cepat berubah juga gak ? atau 

perubahan mood seperti apa yang kamu alami ? 

seperti nangis atau gimana ? 

 

Subjek  Engggak ya, paling marah aja. 

Eh aku pernah waktu itu nangis juga, nangis itu 

karena aku udah putus asa banget ngerjain 

skripsi ku. Aku udah gak ngerti mau bawa 

kemana skripsiku, aku gak tau bahasan nya, 

Nah itu aku nangis. 

 

Peneliti  Terus perubahan apa yang kamu rasakan 

selama skripsi di pikiran kamu ? seperti kacau, 

mudah lupa, sulit konsentrasi atau seperti apa ? 

 

Subjek  Ya kacau pastinya, soalnya fokus skripsi 

menurutku berat jadi kayak beban pikiran besar 

banget buat aku, jadi males ngelakuin ini itu 

karna konsentrasi di skripsi terus kan, tapi gak 

tau mau ngerjainnya yang mana dulu des. 

 

Peneliti  Terus selama ngerjain skripsi, ngeliat temen-

temen proposal, sidang lebih dulu, apa yang 

kamu rasakan ? 

 

Subjek  Sedih ada, seneng pasti ku seneng karena 

temenku udah proposal, udah siding gitu, terus 

rasanya itu ada semangat juga sih yang timbul, 

jadi pingin ngejer mereka. 

 

Peneliti  Kalau keminder ada gak ?  

Subjek  Minder ada, minder udah aku rasain dari 

ee…….tahun lalu karena ada beberapa temenku 

yang udah lulus. Sampe aku gak… udah 

gak….itu…. apa……gak aktif Instagram lagi 

gara-gara itu. Iya aku gak pakai Instagram lagi 

gara-gara itu. Kalau mereka lulus atau temen-

temen ku yang lain lulus pasti kan mereka bakal 

update Instagram dan aku pasti bakal lihat 

postingan itu kan, jadi buat aku ngerasa makin 

 



 
 

 
 

minder kalau lihat postingan itu. Jadi mending 

aku menghindari itu. 

Peneliti Untuk sosial sendiri kayak ke temen jadi 

membatasi gak ? 

 

Subjek  Eee..enggak sih, kalau kayak gitu enggak. Jadi 

kayak ini aku mau ketembalang sih..buat 

ngerayain siding tapi kalau buat main, nah itu 

pasti enggak karena buat main kan bakal 

ditanyain kamu udah sampai mana skripsinya, 

kamu udah ini belum, kamu kapan, 

gini..gini..gini…  

 

Peneliti Itu membuatmu terganggu ?  

Subjek  Hah..iya..  

Peneliti  Tadi kan kamu bilang minder, nah kalau udah 

minder apa yang bakal kamu lakuin ? 

 

Subjek  Kalau minder aku pasti ceritasih ketemen-

temenku itu, jadi paling aku narik diri dari 

sosialku, kayak main gak .. pokoknya kalau 

mereka ajak main pasti aku bilang enggak. 

 

Peneliti  Berarti selama skripis ini kamu lebih ngejaga ke 

social kamu yah ? 

 

Subjek  He’em…  

Peneliti  Berarti kamu memilih menyendiri dan menarik 

diri dari mereka ketika kamu tau pembahasan itu 

membuatmu tidak nyaman ya. Apakah 

menyendiri itu membuatmu lebih tenang ? 

 

Subjek  Kalau akutuh menarik diri dari temen-temenku 

diluar unika, karena kalau didalam unika kan 

masih ada yang seperjuangan jadi kita ngerjain 

skripsi bareng-bareng. Jadi menyendiri banget 

sih enggak, tapi kalau udah diluar unika nah itu 

baru aku bilang enggak, nanti dululah gitu. 

 

Peneliti  Itu yang kamu pilih ?  

Subjek  Iya itu aku pilih  



 
 

 
 

Peneliti Dan pilihan itu membuat kamu tenang ?  

Subjek  Iya  Sambil tersenyum 

Peneliti  Oke, terimakasih sudah mau menyediakan 

waktu untuk membantu penelitianku yah. 

Semangat skripsinya. Gbu. 

 

Subjek  Sama-sama semoga membantu yah. Gbu too.  

 

Subjek 2 

Nama  : DM 

Umur  : 23 Tahun 

Angkatan : 2015 

 Wawancara  Observasi  

Peneliti Halo, apa kabar ?  

Subjek  Halo, aku tadi kebawah bentar beli susu ya des. Membawa susu 

sambil 

memegang perut 

yang sedang 

sakit asam 

lambung (maag) 

Peneliti  Nyantai.. akupun baru dating kok.. tarik napas aja 

dulu, kalau udah siap baru kita mulai.  

 

Subjek  Udah yok, mulai aja gapapa.  

Peneliti  Udah ? kita mulai nih ?  

Subjek  Iya mulai aja   

Peneliti  Jadi, sekarang kan kamu lagi nyusun skripsi nih, 

pastinya punya hambatan kan selama skripsi, nah 

selama ngelalui hambatan-hambatan skripsi itu, 

apasih yang kamu rasakan ? 

 

Subjek  Yang pasti satu cari jurnal kan, jadi skripsiku ini 

tuh, e.. jurnal sama penelitian itu tuh, terbatas, ya 

enggak terbatas sih tapi belum banyak yang 

melakukan, jadi jurnal refrensinya itu dikit terus 

-Bicara dengan 

nada tinggi dan 

sangat ekspresif 

saat 



 
 

 
 

yang kedua itu dosen ku tuh dosen pembimbingku 

jurusan keuangan, saya kan management jadi ee.. 

beda.. beda.. beda… cara membimbingnya gitu. 

Soalnya e dosen informakukan dari management, 

jadikan udah pernah buat bab 1-3 itu kan udah, 

sesuai dengan yang dialurkan dia. Terus saya 

bimbingin, trus stelah itu saya bimbingin ke dosen 

keuangan dan itu bener-bener banyak yang harus 

di revisi bahkan, mending di revisi yah, itu bener-

bener di coret bilang ini gak penting, ini gak ada, 

ini harus di hapuskan, jadinya bener-bener 

bingung yang tadinya kita udah buat latar belakang 

7-8 lembar jadi cuma dua lembar, terus harus bikin 

lagi. Apalagi dia punya prinsip latar belakang itu 

harus 6-10 lembar, itu bingung sekali. 

Sangkin stresnya, gimana ya aku sama dosennya, 

aku pernah 2 atau 3 bulan itu aku gak ikut 

bimbingan. 2-3 bulan gak bmbingan karena yah…. 

Aku .. gak tau harus gimana, ee… 

menceritakan 

hambatan yang 

ia alami selama 

skripsi 

-Bicara dengan 

terbata-bata   

-matanya 

berlinang-linang  

Peneliti  Kamu berhenti karena kamu gak tau mau 

ngelakuin apa ? 

 

Subjek  He’eh aku berhenti karena gak tau mau ngelakuin 

apa. Eee maksudnya itu, aku harus revisi mulai 

dari mana gitu loh. Trus kalau dia 

ngehapus..ngehapus…ngehapus gitu trus harus 

tak masukin apa? 

Dia cuma bilang “punyamu itu cuma ngelanjutin 

hal yang tidak konsisten, yauda diceritain aja” 

Kan gak mungkin kan kita bias ceritain yang gak 

konsisten, ya palingkan kita hanya bias ceritain, ini 

gak berpengaruh.. karena ini, ini, ini… jadi kan gak 

mungkin sampe 10 lembar.  

Jadi aku tuh bener-bener setres trus sempet tanya 

ke temen yang udah sama dia yang anak 

keuangan juga, tak bacain terus dan disitulah baru 

mulai ada pencerahan. Trus nambah lagi kan ada 

masalah kelurga juga aku, jadi sing buat aku 

ganggu skripsi dan skripsi ku juga jadi gak lancar 

bener-bener stres banget aku. 

 



 
 

 
 

Peneliti  Jadi yang kamu rasain stres disaat skripsi punya 

hambatan dan kamu gak tau mau ngelakuin apa, 

terus di keluarga gak ada support karena ada 

masalah keluarga ? 

 

Subjek  He’eh ya gitulah.  

Peneliti  Terus dari stres ini, perubahan apa yang kamu 

rasakan secara fisik? kaya berat badan yang naik 

atau turun signifikan, atau jerawat, atau ngerasain 

pusing berlebihan,dll? 

 

Subjek  Makan, terutama makan. Eee….. makan jadi 

sedikit, jadi aku makan satu hari cuma 1x dan 

berat badan aku sebelum skripsi kan 51kg 

sekarang 46kg jadi itu yang paling kelihatan sih 

menurutku ya. trus aku emang orangnya sering 

migren tapi ndak tau apa emang gimana, Cuma 

aku tuh tipe orang kalau bener-bener ada masalah 

kayak tak pikirin terus *dengan suara yang kuat 

dan wajah cemberut* jadi aku makin parah 

migrennya, dan hilangnya itu gak dalam sehari, 

pernah aku migren 2 haru baru hilang migrennya. 

Trus kalau abis bimbingan gitu, entah kenapa aku 

gak tau itu kenapa abis ketemu dosen 

pembimbingku mesti setelah itu pusing ee migren 

dan itu bisa sampai malam baru hilang dan 

ngeganggu aktivitas aku kan jadi nya makanya aku 

selalu bawa obat untuk pusing. Sama kayak 

masalah ku sekarang ini, tak pikirin terus jadi aku 

migren. 

 

Peneliti  Ohh berarti ngalamin dampak ke fisik yah.. 

terus, kalau kamu ngerjain skripsi, berarti ada 

dampak ke jam tidur? Kayak, sebelum skripsi 

kamu jam 10 udah bisa tidur tapi karena setelah 

skripsi jadi lembur terus. 

 

Subjek  Tentunya pasti ada, e.. gimana ya, pun ndak 

skripsian aku masih drama Korean, Cuma kan 

masih batas wajar. Misalnya ah udah capek,nanti 

dilanjut lagi. Cuma kalau skripsi, mau di berhentiin 

tut uh nanggung banget, apalagi masih on fire kan, 

takutnya hilang jadi lanjut aja. Terakhir itu aku 

Sudah bias 

sedikit tersenyum 

dan tertawa 

karena 

mengingat 

kejadian pada 



 
 

 
 

kemarin, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, 

bener-bener enggak tidur. Istirahatpun ngecek hp 

liat twitter buat refreshing gitu terus liat video-video 

lucu gitu terus bener-bener buat ngejer target buat 

bias bimbingan. Terus pernah waktu awal-awalan 

skripsi, eh..enggak deng. Waktu seminar, kan di 

akuntansi ada seminar, kan harus seminar dulu 

baru skripsi. Tuh H-7 harus ngumpulin bab 1,2,3 

aku belum di acc. Jadi bab 1,2,3, H- seminggu, 

seminggu itu aku gak tidur. Jadi malam buat pagi 

kuliah, pulang kuliah buat lagi sampe besok gitu 

terus, jadi bisanya tidur ya siang itu, karena aku 

tipe orang yang bias buat skripsi malem. Harus 

sunyi, sepi, senyap. 

saat 

mengerjakan 

seminar  

Peneliti  Berarti kelihatan jelas dampak ke fisik dari stres 

skripsi ya.  

Kalau dari semua dampak fisik yang kamu 

rasakan, dampak yang mana yang paling kelihatan 

sangat jelas ?  

 

Subjek  Kalau menurutku berat badan.  

Peneliti  Untuk dampak emosional ? apa kamu rasain juga 

? seperti cemas meningkat, mudah marah.  

 

Subjek  Iya, kalau cemas iya. Cuma kalau mudah marah, 

kalau ada , maksudnya kalau aku lagi bener-bener 

buat terus diganggu pasti marah, Cuma kalau lagi 

gak buat ya gak marah. Pokoknya pas lagi buat 

skripsi ya jangan di ganggu 

 

Peneliti  Kalau dibandingkan marah ke sedih ? kamu lebih 

mengarah kemana ? 

 

Subjek Sedih,   

Peneliti  Berarti lebih mengekspresikan emosi ke nangis 

yah ? 

 

Subjek  He’eh nangis  

Peneliti  Kalau nangis itu kamu utarakan sendiri atau curhat 

? 

 



 
 

 
 

Subjek  Akutuh orangnya curhatan, Cuma semisal kaya e.. 

maksudnya gini. Untuk ngebuat tugas akhir kan 

semua orang ngerasain terus nek, semisal aku 

kesusahan dan gak bias ngerjain kan itu resiko ku 

kan jadi, nek resiko ku ya aku nangis sendiri. Kok 

aku kekgini, yowes rasain. Terima wae, orang 

kamu yang ngulur-ngulur waktu sendiri ya trima 

wa, paling bilang ke mama “susah og gini ndak 

dapet inspirasi dosen e ndak mendukung” 

Masih dengan 

nada yang tinggi 

dan 

menceritakannya 

dengan wajah 

yang ekspresif 

Peneliti  Berarti kamu orang yang ceritaan tapi kamu tau 

skripsi itu tanggung jawabmu jadi kamu lebih 

nangis sendiri. 

 

Subjek  He’eh bener  

Peneliti  

 

Tadi kamu bilang kalau hambatan skripsi kamu itu 

ada dari dosen pembimbing, dari keluarga, da 

nada aktivitas lain yang membuat kamu terganggu 

dalam mengerjakan skripsi. Otomatis kegiatan 

sehari-hari kamu itu berdampak untuk kamu 

ngerjain skripsi ? 

 

Subjek Iya, bener  

Peneliti Dan memang berdampak atau hanya sedikit 

terganggu aja ? 

 

Subjek  Yaa, itu sangat berdampak sih ke mood untuk 

ngerjain skripsi ku.Aku ndak tau aku tuh tipe 

moodyan atau bener-bener mood swing yang 

mood ku itu cepet banget, yang tiba-tiba sedih, 

terus tau-tau ketawa terus sedih, gitu-gituuu aja 

teros. Cuma, ee..akhir-akhir ini karena yang paling 

banyak ke keluarga kan, jadi kalau semisal bener-

bener habis ada masalah keluarga trus mama 

cerita atau adek-adek cerita, kan aku punya adek 

km..Ya bener-bener…. Yaudah, bener-bener gak 

mau megang skripsi..Ya itu toh, aku gak megang 

skripsi 3 bulan. Yaa aku bener-bener “ahhh….! 

Aku gak mau ah, aku lagi  bener-bener gak mood 

untuk ngerjain skripsiku. Entah dalam 3 bulan itu 

keluargaku lagi baik-baik aja tetep aja aku gak 

mood buat..ee.. ngerjain skripsiku 

nada meninggi  

melakukan 

penekanan suara 



 
 

 
 

Peneliti Mood swing itu kamu alami sebelum skripsi atau 

sesudah skripsi ? 

 

Subjek  Sebelum skripsi, tapi begitu skripsi ya meningkat.  

Peneliti Kalau dampaknya ke pikiran ada gak ? seperti 

kacau, mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dll. 

 

Subjek Kadang tuh aku bingung sama pikiran ku sendiri, 

bisa aku tuh berjam-jam aku gak bisa dapet apa-

apa. Bener-bener aku gak ngehasilin apa-apa 

berjam-jam itu dan akhirnya pikiranku kacau 

sendiri. Tapi bisa setelah itu tiba-tiba aku dapet 

ide, dan disitu aku menggebu-gebu dan disaat itu 

juga harus segera diketik, karena keburu ilang 

*sambal tersenyum* Aku ngerasa semenjak tidak 

ada perkuliahan dan gak pernah belajar tuh jadi 

suka lupa apalagi semenjak skripsi yang sangat 

buat stres, jadi suka lupa yah hahaha 

he’eh aku nih setelah seminggu buat dan gak 

pegang sampe-sampe aku kadang mikir. “ini sing 

buat siapa, ini yang buat siapa” kadang-kadang 

mikir kayak gitu 

Mata mulai 

berkaca-kaca 

seperti ingin 

menangis 

Peneliti Hahaha jadi mudah lupa ya, selain mudah lupa 

juga buat kamu sulit ngambil keputusan juga gak? 

 

Subjek  Iyaa itu juga aku rasain, karena aku tuh mau part 

time kan, dan banyak juga yang ngajakin. Jadi 

sebelum ini aku diskusi sama dosenku aku tuh 

bener-bener bingung mau nentuin aku part time 

apa enggak. Jadi aku Tanya dosenku kira-kira bisa 

gak aku kerja part time sambil skripsian. Terus 

dosenku bilang “kamu boleh kerja tapi harus 

minimal 1x sekali kamu bimbingan”   

 

Peneliti  Jadi kamu untuk kerja itu minta bantuan dosen 

pembimbingmu untuk ambil keputusan ? 

 

Subjek  Iya minta bantuan dosen hahha  

Peneliti Dan di balik semua itu, kamu terpacu pasti 

sebagian besarnya karena lihat teman-teman kan 

yang lebih duluan maju dari pada kita, Ketika kamu 

lihat temen kamu yang udah proposal, siding 

 



 
 

 
 

bahkan udah ada yang wisuda, minder gak sih ? 

Subjek  Sebenrnya tuh minder sih enggak, aku tuh tipe 

orang yang kayak gini. Kamu telat dan dapet 

nilainya jelek ya itu karena ulahmu sendiri dengan 

sadar, kan gak mungkin gak sadar, kalau aku sih 

sadar. 

 

Peneliti  Terus dari pikiran itu, apa yang bisa membuat 

kamu tenang ? apakah menyendiri membuatmu 

lebih tenang ? 

 

Subjek  Emm… kalau aku lebih mendekatkan diri sama 

Tuhan sih, maksudnya aku percaya semua itu 

rencana Tuhan. Ya sama sambil berusaha sih, 

Cuma kan… kan…. Kiita juga gak bisa maksain 

toh, misalnya nek misalnya kita maksain dan 

Tuhan punya cara lain kan kita nya juga gak tau 

kan. 

 

Peneliti  Okedeh, pembahasan ini udah cukup jadi dataku, 

makasih ya udah mau luangkan waktu untuk aku 

Tanya-tanyain kamu. Semngat ya, yang pasti kita 

gak boleh males karena kalau udah males pasti 

gak ada jalan keluarnya. Makasih ya.Gbu. 

 

Subjek  Iya sama-sama, kamu juga semngat yah.  

 

Subjek 3 

Nama  : IN 

Umur  : 23 Tahun 

Angkatan : 2014 

 Wawancara  Observasi  

Peneliti  Abang.. jadi nanti aku akan nanya beberapa hal 

bang, abang silahkan jawab sejujur-jujurnya apa 

yang abang rasakan yah… 

 

Subjek  Iya des..  

Peneliti Abang angkatan ?  



 
 

 
 

Subjek  2014  

Peneliti Selama skripsi, ada gak dampak yang abang 

rasakan secara fisik ? 

 

Subjek Ada, Eeee… kalau secara fisik sih bisa di lihat 

sekarang ya, selama    skripsi itu berat badan saya 

jadi cenderung menurun itu di bandingkan sebelum 

ngambil skripsi 

Sudah mulai 

berbicara 

dengan kalimat 

yang panjang 

Peneliti Berarti berat badan abang berubah dari sebelum 

skripsi sampai sekarang ? 

 

Subjek  Iya bener.  

Peneliti  Terus, kaya pusing yang berlebihan gitu pernah 

ngerasain gak? 

 

Subjek  Pusing? Sering  

Peneliti  Terus untuk jam tidur berubah gak sebelum dan 

sesudah skripsi ? 

 

Subjek  Itu pasti sering berubah  

Peneliti  Terus selama ambil skripsi, ada gak dampak ke 

mood dalam beraktifitas ? 

 

Subjek  Kalau dampaknya ada sih  

Peneliti  Mood yang kayak gimana?  

Subjek  Ya kayak, saya tuh gampang mudah marah gitu, 

setiap liat teman saja itu kadang terapancing emosi, 

padahal itu bukan sesuatu yang besar juga kan. 

 

Peneliti Tapi dari marah-marah itu, jadi dampak gak ke 

social abang? Kaya temen jadi ngejauhin, dll.  

 

Subjek  Kalau menurut saya sih tidak terlalu berpengaruh 

signifikan 

 

Peneliti  Skripsi cukup membuat abang jadi malas atau 

termotivasi ? 

 

Subjek  Sebenrnya termotivasi sih  

Peneliti Kenapa bisa termotivasi?  



 
 

 
 

Subjek Yang pertama itu karena tuntutan dari orang tua 

yang e.. menuntut saya itu cepat lulus, jadi mau 

tidak mau skripsi ini menjadi motivasi saya. 

 

Peneliti Terus, dampak dari skripsi ada gak buat abang lupa 

dengan aktivitas lain ? seperti jadi orang yang 

mudah lupa. 

 

Subjek  Semenjak ambil skripsi jelas terbebani lah  

Peneliti  Jadi mudah lupamudah lupanya dalam hal apa gak 

? 

 

Subjek  Mudah lupanya seperti hal-hal simpenya aja, nama 

orang jadi mudah lupa, padahal itu temen yang tiap 

hari sama saya 

 

Peneliti  Terus jadi sulit untuk ngambil keputusan gak ?  

Subjek  e… kalau itusih tidak  

Peneliti  Terus, selama ambil skripsi, dan lihat temen lebih 

dulu proposal, sidang bahkan wisuda, buat abang 

minder gak ?  

 

Subjek  Kalau minder pasti,  

kalau minder itu awalnya stress cuma kalau dipikir-

pikir itu juga bisa jadi termotivasi jadi itu juga bisa 

dibuat sebagai motivasi untuk ngerjain skripsi. 

 

Peneliti  kalau stress sedang memuncak, apa yang abang 

lakukan ? 

 

Subjek Lebih ke menyendiri, ya saya senang menyendiri. 

Karena menurut saya menyendiri itu kayak 

menginstropeksikan diri jadi kekurangan kita 

dimana, apa yang harus kita lakukan gitu. 

Menjawab 

dengan lebih 

tenang 

Peneliti  Ohbegitu… 

Oke bang trimakasih sudah mau menyediakan 

waktunya ya bang. Gbu. 

 

Subjek  Iya sama-sama.  

 



 
 

 
 

Subjek 4 

Nama  : NB 

Umur  : 21 Tahun 

Angkatan : 2015 

 Wawancara  Observasi  

Peneliti  Halo apa kabar ?  

Subjek  Baik, kau gimana ?  

Peneliti Puji Tuhan masih bisa bernafas.  

Subjek  Hahaha ya iyalah bernafas, kalau enggak ya gak 

disini kita bisa ngobrol kayak gini. Yuk kita mulai. 

 

Peneliti Oke, jadi disini aku akan menanyakan seputar 

yang kamu rasakan selama skripsi, jawab sesuai 

dengan apa yang kamu rasakan yah. 

 

Subjek Oke siap…  

Peneliti Selama mengerjakan skripsi ini, apasih yang 

kamu rasakan ? 

 

Subjek  Kalau awal-awal sih biasa aja ya aku pikir 

layaknya tugas kita biasa yang kita kerjakan 

mandiri, tapi setelah aku jalanin ternyata enggak, 

cukup membuat stress juga ternyata. Paling 

bencinya waktu masuk ke tujuan penelitian, 

kalimat yang singkat tapi stress untuk 

memikirkannya dan bisa memakan waktu lebih 

dari sehari. 

 

Peneliti  Cukup menguras pikiran kan yah ? haha  

Subjek  Iyades.. kadang sampe sakit kepala hanya untuk 

memikirkannya aja belum membuatnya duh 

makin bikin sakit kepala. 

Mengatakannya 

sambil tertawa 

Peneliti  Untuk dari segi fisik perubahan apa yang paling 

kelihatan menurut kamu ? seperti berat badan, 

jerawat, atau insomnia? 

 

Subjek  Yang paling sangat kelihatan pertama berat 

badan, kedua insomnia padahal aku gak 

Penekanan kalimat 



 
 

 
 

ngapain-ngapain juga karena kayak kubilang tadi 

ternyata mikirinnnya aja udah stress banget, 

terus ke jerawat lah ini sekarang, ehh rambut 

juga rontok. 

“berat badan” 

Peneliti  Ohh berarti semua kamu rasakan ya, tapi yang 

paling kelihatan berat badan. Terus untuk emosi 

? ada perubahan juga gak ? seperti marah-

marah, terus mood gampang berubah, atau 

seperti apa ? 

 

Subjek  Aku tuh sensitifnya kalau ditanya-tanyain gitu, 

karena kayak tadi aku bilang. Untuk 

memikirkannya aja aku stress apalagi 

membuatnya, jadi aku paling males ditanya-

tanyain sejauh mana skripsiku, kapan aku 

proposal kappa, kapan,kapan.. 

Aku males aja ditanyain gitu. Jadi nanti yang 

suasana hatiku lagi tenang jadi kacau seketika. 

Kening yang 

mengerut  

Peneliti  Terus gimana teman-temanmu menanggapi itu ? 

seperti sensian kamu ke mereka ? 

 

Subjek Ya kalau mereka temenku pasti mereka tau aku, 

tapi kalau orang yang sekedar say hi pasti ya 

ngerasa aku kayak negatif, karena akutuh tipe 

orang yang gak suka ya aku liatin banget gituloh 

jadi ya mau gimana. Itu memang yang aku 

rasain.  

 

Peneliti  Stress yang kamu bilang itu lebih ke cemas, 

takut, gelisah atau seperti apa ? 

 

Subjek Lebih ke takut dan cemas gitu, takut aku gak tau 

apa yang harus kukerjakan dan cemasnya itu 

kalau orangtua udah mulai Tanya 

kapan..kapan…dan kapan.. padahal kan kita 

bukan yang diem aja kan. Toh kita kerjakan  tapi 

memang kan butuh sabar juga.  

 

Peneliti  Berarti lebih ke takut dan cemas ya. 

Terus kamu ngerasain juga gak adanya 

perubahan dalam pikiran kamu setelah ngerjain 

skripsi ? seperti pikiran kacau, mudah lupa, sulit 

 



 
 

 
 

ngambil keputusan. Kamu ngerasain itu gak ? 

Subjek  Nah kalau itutuh aku rasain banget.. ee lupa. 

Selama skripsi ini aku tuh stress banget yo, jadi 

setiap aku kemanamana itu sering banget kunci 

kos dan kunci motorku hilang, dan kalau udah 

hilang aku harus nginep di kosan temenku 

karena besoknya baru aku mau ngurus, dan itu 

skripsi doing aku alami, cepet banget lupa 

padahal itu kunci baru kupegang loh  

 

Peneliti  Lah kenapa kamu gak langsung urus kenapa 

harus besoknya? 

 

Subjek  Ya karena aku stress, tau gak. Dipikiranku itu 

Cuma skripsi..skripsi..skripsi tapi kan kadang-

kadang ada waktunya kita gak ngerti sama 

pembahasannya kita, jadi dari pada aku makin 

stress mendingan aku tenangin sek baru 

besoknya aku urus. 

Penekanan  

Skripsi 

Skripsi 

Skripsi 

Dengan nada 

tinggi 

Peneliti  Ohh berarti skripsi buat pikiran kamu kacau dan 

dampaknya jadi buat kamu pelupa banget ya. 

 

Subjek  Iya des..  

Peneliti  Terus untuk menenangkan pikiran kamu yang 

kacau, apa yang biasanya kamu lakukan ? lebih 

suka menceritakannya ke orang lain atau lebih 

menyendiri ? 

 

Subjek Kalau akusih lebih kemenyendiri, karena toh aku 

yang tau skripsiku, kalau aku cerita toh mereka 

gak bisa bantu jugakan hanya sekedar dengerin 

ceritaku aja jadi aku lebih menyendiri aja sih. 

 

Peneliti  Apakah itu menenangkan ?  

Subjek Iya sih, itu jauh lebih menenangkan 

dibandingkan aku cerita, belum kalau respon 

mereka tidak sesuai yang kumau ntar malah 

lebih stress kan jadi aku lebih menyendiri dan 

aku hidupin musik rohani, justru lebih 

 



 
 

 
 

menenangkan. 

Peneliti Ohhgitu… 

Okedeh aku rasa ini sudah cukup untuk 

penelitianku. Makasih banyak yah sudah mau 

meluangkan waktu untuk aku tanya-tanyain, 

sukses buat skripsinya yah. 

 

Subjek  Iya des, kembali kasih.  

 

Subjek 5  

Nama  : MY 

Umur  : 22 Tahun 

Angkatan : 2015 

 Wawancara  Observasi  

Peneliti  Halo yosi, aku minta waktunya bentar yaa..  

Subjek  Iyaa gapapa…  

Peneliti Jadi, langsung ke pertanyaannya aja yah. Karena 

kan aku udah jelasin kekamu sebelumnya kan. 

Jadi disini aku mau tanya, kamu kan mahasiswa 

skripsi, apasih yang kamu rasakan selama 

mengerjakan skripsi ? 

 

Subjek  Aku kadang masih bingung sih, apa yang harus 

aku kerjain, langkah-langkahnya masih bingung 

sih.. 

 

Peneliti Terus kalau udah bingung apa yang kamu 

lakuin? 

 

Subjek Ya biasanya kalau udah bingung aku ngajakin 

temenku sih untuk ngerjain skripsi. 

 

Peneliti Menurut kamu berdampak gak ke fisik kamu 

selama mengerjakan skripsi ? seperti jam tidur, 

berat badan, atau jerawat, dll 

 

Subjek  Berdampak banget sih kalau itu, aku naik 8 kg 

karena akutuh orang yang suka lampiasin 

Penekanan 

kalimat 



 
 

 
 

jenuhku ke makanan, kalo e.. jam tidur itu 

berdampak,eee jerawat juga tapi, liat nih hanya di 

dagu aja kayak radang akut kalau kata temen-

temenku.  

“berdampak 

banget sih” 

dengan nada 

tinggi 

Peneliti  Oh ia yah, jerawatnya hanya di dagu yah, 

emangnya sebelum dan sesudah skripsi, jerawat 

di dagu itu dan jam tidur emang terjadi 

perbedaan? 

 

Subjek  Ya biasanya sebelum skripsi jam 11 malem udah 

tidur, ya kalau skripsi sampai pagi baru bisa tidur 

karena ngerjain skripsinya jam 12 keatas, di 

siangnya sama temen.trus kalau untuk jerawat di 

dagu memang anehnya kalau aku lagi banyak 

aktivitas dan stres aku selalu jerawatan di dagu 

ini dan keringat di tangan. Itu memang dari dulu 

kebiasaanku. Dan orang tuaku juga bilang gitu. 

Sambil 

memegang 

jerawat yang 

terletak di dagu 

Peneliti  Ohh begitu… 

Untuk mood sendiri ada dampak gak ? seperti 

lebih sensitif dengan sosial, kaya mudah marah, 

mudah kesel, dll. 

 

Subjek  Akutuh bingung untuk jawabnya.. 

Karena menurutku aku gak begitu sensitif 

orangnya, ya biasa aja gitu, tapi aku sering 

ngerasa perubahan suasana hatiku itu bisa 

langsung tiba-tiba gitu,  

Misalnya nih lagi ketawa-ketiwi hahah-hihih tiba-

tiba orang tuaku telfon atau pacarku deh, tiba-tiba 

ngomel-ngomel karena tanya-tanya skripsi aku 

bisa langsung marah dan kesel pernah sampai 

nangis padahal kalau orang denger ceritanya 

kenapa aku bisa se-mellow itu mungkin orang 

anggepnya lebay tapi sebenernya enggak gitu 

yang aku rasain, yaa… kan gak mungkin sampai 

nangis kalau gak bikin kita kesel banget. 

Aku kesel banget ketika nada mereka tinggi, 

padahal kita kan lagi refresh otak dulu dengan 

ngobrol sama temen biar ntar malem bisa kerjain 

lagi. jadi ya aku bingung untuk jelasinnya itu 

Subjek kembali 

dengan nada 

yang tinggi 



 
 

 
 

perubahan suasana hati yang gimana bisa jeglek 

banget dengan waktu yang sama aku lagi 

ketawa-ketiwi sama temen-temenku dan disitu 

aku yang lagi ceritain kemereka tentang hal yang 

lucu dan disitu juga aku bisa tiba-tiba gak mood 

lagi untuk ngobrol. 

Peneliti  Berarti kayak mood swing gitu ya?  

Subjek  Nah kayak gitu, iyaa kayak mood swing gitu 

cepet banget berubah. 

 

Peneliti  Ohgituu.. 

Kamu ngerasa itu jadi berpengaruh gak dipikiran 

kamu ?  

 

Subjek  Ngaruh sih buat ku, apalagi skripsi ini buat 

perubahan-perubahan yang buat gak enak lah 

beraktifitas, pikiran ntah kemana-mana gak 

karuan  

 

Peneliti Pikiran jadi kayak kacau yaa..?  

Subjek  Ya gitulah,   

peneliti  Kalau pikiran lagi kacau, apa yang bakal kamu 

lakuin untuk menenangkan kembali pikiran kamu 

? 

 

Subjek  Aku biasanya suka diem gitu, 

Eee… melamun,  

 

Peneliti  Kenapa melamun ?  

Subjek  Ee ..hahah ya gimana yah 

Melamun itu enak nya ya… kita bisa ngelamunin 

hal-hal yang kita senengin, terus ya jadi adem, ee 

tenang gitu. Dari pada mikir skripsi kan stress 

yah.. jadi ya suka melamun berjam-jam kadang 

aku melamun. 

 

Peneliti  Selain melamun apa lagi yang kamu lakukan 

untuk nenangin pikiran ? 

 



 
 

 
 

Subjek  Sebenernya melamun itu bukan hal yang utama 

tapi itu salah satu hal yang bisa buat aku tenang 

gitu,  

Sebenernya kalau bener-bener stres dan pikiran 

kacau banget karena orang tua yang nanyain 

terus menerus dan suka ngebanding-bandingin 

aku dengan sepupuku aku pasti pergi ke gua 

maria, ke kerep gitu, ya sendirian juga aku 

gapapa yang penting kesana aja. 

 

Peneliti  Jauh ya kesana, tapi kenapa harus ke gua maria 

baru kamu bisa tenang ? dan kenapa harus 

sendiri ? 

 

Subjek  Iya kan disana adem, tenang juga, karena tempat 

doa juga jadi tenang gitu. Dan menurutku 

menyendiri bersama Tuhan lebih menenangkan 

dibandingkan dengan siapaun. 

Sudah dengan 

nada yang lebih 

tenang 

Peneliti  Oh berarti menyendiri di goa maria dan berdoa 

disana salah satu hal yang bisa membuat kamu 

tenang ya ? 

 

Subjek  Iya bener..  

Peneliti  Okedeh, terimakasih ya. Udah mau meluangkan 

waktu untuk aku tanya-tanyain tentang perasaan 

kamu selama ngerjain skripsi. 

 

Subjek  Iya gapapa..  

Peneliti  Semangat untuk ngerjain skripsinya. Gbu.  

 

Subjek 6 

Nama  : IR 

Umur  : 22 Tahun  

Angkatan : 2015 

 Wawancara Observasi 

Peneliti  Halo, jadi disini aku minta waktunya dulu 

yah, untuk wawancara kamu seputar apa 

 



 
 

 
 

yang kamu rasakan selama skripsi. 

Subjek  Iya, mbak.  

Peneliti  Selama skripsi apasih dampak yang 

paling kamu rasain secara fisik ? 

Seperti pusing, berat badan bertambah, 

jerawat atau maag. 

 

Subjek  Kalau pusing sih pasti karena skripsi kan 

kita kerjain sendiri jadi ya butuh fokus 

yang besar untuk nyelesaikannya..tapi 

kalau berat badan sih enggak apalagi 

jerawat. Kalau maag pasti sih itu malah 

yang paling sering aku alamai makanya 

aku ada nih bawa promag di tas aku. 

Menjelaskan namun 

tatapan bukan ke peneliti 

tapi kearah yang lain 

Peneliti  Ohgitu.. berarti dampaknya jadi pusing 

dan maag gitu ya.  

Terus, selama skripsi ngerasain adanya 

perubahan emosi kah? seperti mood yang 

mudah berubah, mudah menangis, takut, 

gelisah. 

 

Subjek  Aku ngeluapin lebih ke diem sih.  

Peneliti  Kalau kamu diem, cara ngeluapin 

emosinya gimana ? 

 

Subjek  Yaa aku sambil isi kegiatan ke nonton tv 

dan kalau gak redah juga ya aku paling 

ke instagram liat video-video makanan 

yang enak-enak, kalau gak ya paling aku 

telfon temen untuk cerita ke dia. 

 

Peneliti  Tadikan kamu bilang kalau, skripsi itu 

butuh fokus yang besar untuk 

menyelesaikannya . 

Apakah skripsi juga berdampak besar ke 

pikiran kamu ? seperti: jadi sulit 

mengambil keputusan, mudah lupa dan 

memiliki pikiran kacau ? 

 



 
 

 
 

Subjek  ya.. kalau di bilang kacau tuh pasti ya, 

soanya kitakan udah semester tua juga 

jadi harus diburu dan orang tua juga 

nyuruh kayak gitu, sedangkan orang tua 

ku itu sering minta bantuan sama aku 

untuk bantuin di notarisnya jadi kayak 

pikiranku terbagi jadi kadang gak bisa 

fokus untuk bantu disitu karena pikiranku 

selalu skripsi ini toh. 

 

Peneliti  Ohgitu… 

Terus kalau liat temen nih, dia siding atau 

wisuda lebih dulu dari kamu, pernah gak 

sih ngerasa minder ? 

 

Subjek  e.. kalau jujur sih ada, apalagi kalau lihat 

temen-temen pada kumpul dan mereka 

udah selesai skripsi semua, jadi ya 

minder sih aku.  

Cuma ya gimana yah, lagian kan emang 

udah beda, beda dosen pembimbing, 

beda perlakuan ke konsentrasi itu jadi ya 

pasti beda lah jadi lulusnya pasti beda ya. 

Dengan nada yang 

sedikit halus dan volume 

suara yang kecil 

Ketika mengatakan 

“minder sih” 

Peneliti  Berarti kamu ngerasain itu yah, 

Terus kalau udah minder, biasanya apa 

yang kamu lakuin ? kayak lebih cerita 

kah, atau menyendiri, atau seperti apa ? 

 

Subjek  ee… biasanya sih aku, kayak.. 

kan ini aku penelitiannya sama temen-

temenku.. 

 

Peneliti  Ohh, penelitian payung ?  

Subjek  Nah, iyaa jadi kan rame-rame tuh, tapi 

diantara kelompokku itu udah ada yang 

sidang duluan, nah pasti kan kita cerita 

sama yang lain tuh, 

Bilang.. kayak.. ehh si itu udah sidang 

duluan tuh, gitu. Jadi kayak lebih ngobrol 

sama temen cerita gitu biar sama-sama 

 



 
 

 
 

termotivasi biar semangat ngerjainnya. 

Peneliti  Ohh jadi lebih ke cerita yah?  

Subjek  Iya gitu..  

Peneliti  kan fokus skripsi kamu bilang besar nih, 

padahal diluar skripsi kamu juga punya 

aktivitas lain kan. Apakah fokus besar 

yang ada di skripsi ini mempengaruhi 

aktivitas lain juga ? 

 

Subjek  Lumayan sih  

Peneliti Pengaruh seperti apa yang paling kamu 

rasaian ? 

 

Subjek  ee… pokoknya kalau misalnya aku lagi di 

dimintain tolong sama orang tuaku untuk 

kekantor pasti aku tuh fokus nya tetap ke 

skripsi aja. 

 

Peneliti  Oh begitu.. okedeh. 

Terimakasih ya udah mau meluangkan 

waktu untuk jawab beberapa 

pertanyaanku. Semangat ngerjain 

skripsinya yah, Gbu. 

 

Subjek  Iyaa sama-sama semoga membantu yah.  

 

Subjek 7 

Nama  : LT 

Umur  : 24 Tahun  

Angkatan : 2014 

 Wawancara Observasi 

Peneliti  Halo, apa kabar ?  

Subjek  Baik.  

Peneliti  Jadi seperti yang udah aku jelasin sebelum 

nya ya kekamu, 

 



 
 

 
 

Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan 

seputar perasaan kamu selama mengerjakan 

skripsi. Jadi silahkan kamu jawab sesuai 

dengan apa yang kamu rasain aja yah. 

Subjek  Iya, siap.  

Peneliti  Jadi selama menyusun skripsi, ada gak 

perubahan fisik yang kamu rasakan ? 

Seperti: pola tidur yang berubah, pola makan 

yang berubah, ngerasa pusing yang 

berkepanjangan, atau ada hal lainnya. 

 

Subjek  Kalau aku yang kelihatan ya berat badan sih, 

berat badanku sangat turun, orang piker aku 

diet tapi sebenernya itu enggak, 

Kalau mereka tau sih yak arena pikiran ya, 

ee.. maksudnya ya stress,  

stres skripsi ini. 

Subjek ke distrak 

dengan orang-orang 

yang lalu lalang di 

depan nya 

Peneliti  Emang berat badan ini turun berapa kg dan 

dari kapan berat badan kamu turun ? 

 

Subjek  Turunnya sih lumayan, 6kg gitu. Tapi kan aku 

dari orang kurus jadi makin kurus jadi keliatan 

tulang semua gitu loh, terus temen-temenku 

piker aku diet,  

Asline enggak yo…. 

Yo aku stres karena skripsi. 

Kalau awal mulanya berat badanku turun itu, 

ee… waktu ujian proposal. 

Mulai turun karena ujian proposal ku itu di 

obrak-abrik kabeh. 

Sambil tersenyum 

kecil namun bukan 

tersenyum yang 

menyenangkan 

tetapi lebih merasa 

tidak nyaman 

dengan keadaannya 

sekarang. 

Peneliti  Oh begitu, 

Selain berat badan, kayak jerawat, pusing 

yang berlebihan kamu alamin gak ? 

 

Subjek  Ahhahaha jerawaku liat sendiri lah.. Sambil menepuk 

jidatnya dan tertawa 



 
 

 
 

Ini juga aku stres ngebasminya nanti gimana, 

ya ini juga dampak skripsi dan setelah 

proposal juga ini mulai  

kecil 

Peneliti  Emangnya proposal kemarin kamu banyak 

revisi ? 

 

Subjek  Bukan banyak lagi mbak, tapi bisa di bilang 

kayak ulang dari awal lagi. Jadi stres ku 

berlipat-lipat ganda walaupun aku dilulusin.  

Penekanan suara 

pada “Bukan 

banyak lagi mbak, 

tapi bisa di bilang 

kayak ulang dari 

awal lagi” 

Dengan nada yang 

tinggi 

Peneliti  Ohgitu,  

Gapapa semangat, namanya kita berjuang 

demi masa depan harus tetep semangat ya 

hahaha. 

 

Subjek  Iya mbak, akutuh stres banget yo asline, 

stresku sampai aku gak tau harus memulainya 

dari mana. 

Sambil menghusap 

wajah dan mata  

Peneliti  Semangat,semangat, kamu pasti bisa. 

Kan tadi kamu bilang stres kamu itu karena di 

proposal banyak revisiannya tapi bisa di bilang 

kayak ulang dari awal lagi kan. Berarti itu 

salah satu hambatan yang harus kamu lalui 

selama skripsi ini kan, apakah hambatan itu 

berdampak ke emosi kamu ? kayak jadi 

mudah marah, atau pendiem atau nangis ,atau 

gimana ? 

 

Subjek  Akutuh bingung, bingung….. banget. 

Kadang tuh aku bingung harus ngerjain yang 

mana dulu dan e…a…apa yah, sulit 

ngejelasinnya yang pasti tuh aku bingung 

banget sama skripsiku, sama dosen 

pembimbingku juga kaya gak mendukung 

penelitianku. 

Bicara terbata-bata.. 



 
 

 
 

Peneliti  Ohgitu, 

Jadi yang kamu rasakan sekarang bingung 

dengan apa yang harus kamu lakukan ya. 

 

Subjek  Iya begitu,  

Peneliti  Bingung yang kamu alami lebih ke cemas, 

khawatir, takut, atau gelisah ? 

 

Subjek  Kayaknya karena ketakutan ku sih,  

Jadi aku tuh punya target, dan target itu orang 

tuaku yang minta untuk aku wisuda desember 

sedangkan aku baru proposal kemarin dan 

banyak banget yang harus aku rombak kayak 

aku takut gak nyandak kalau desember tapi 

akutuh gak berani juga buat cerita ke orang 

tuaku untuk ngasih tau ada kemungkinan gak 

desember aku wisuda. 

Matanya, berkaca-

kaca  

Peneliti  Ohbegitu, 

Saat kamu sedang mengalami ketakutan itu, 

gimana cara kamu menenangkan diri kamu 

dan ngembaliin mood kamu supaya bisa 

ngerjain skripsi lagi dengan semangat ? 

 

Subjek  Paling dengerin musik yang aku suka, terus 

kadang aku sampai nangis senangisnya untuk 

ngeluapin rasa stresku  

 

Peneliti  Ohgitu.. 

Berarti pikiran kamu bisa dibilang sedang 

kacau ? 

 

Subjek  Mungkin itu lebih tepatnya sih mbak, 

Kemarin aku coba buat lagi tuh skripsiku, tapi 

ya ngebleng aja gitu, gak tau lah mbak 

bingung aku sama diriku sendiri. 

Intinya skripsi beban paling berat mbak, ya 

walaupun aku ngerti semua orang pasti 

ngelewatin itu, tapi pasti yang dilewatin orang 

kan beda-beda susahnya kan, ya gitu pikiran 

Sudah tidak dengan 

nada yang tinggi 



 
 

 
 

ku kacau banget setelah proposal kemarin 

mbak 

Peneliti Itu kan hambatan yang kamu rasakan dari 

skripsi kamu sendiri dan berdampak ke diri 

kamu sendiri. Kalau dari sosial bagaimana ? 

Ngeliat temen  yang lebih maju dari kamu, 

atau lebih duluan proposal, sidiang akhir atau 

wisuda duluan dari kamu, minder gak ? 

 

Subjek  Ihh minder banget, 

Tapi menurutku itu juga pengaruh stres skripsi 

mbak, semisal aku gak stres mungkin bisa jadi 

aku gak ngerasain minder itu, 

Dan minderku tinggi banget rasanya pengen 

gak ketemu temen-temen yang lagi proposal, 

wisuda gitu, karena kayak aku ngerasa bodoh 

banget. 

Kembali dengan 

nada yang tinggi 

Peneliti  Ohbegitu, jadi kamu menarik diri dari mereka?  

Subjek  Iya sebisaku untuk tidak ketemu mereka, 

karena mereka pasti bahasnya skripsi. 

 

Peneliti  Oh begitu,  

Kamu tipe orang yang menenangkan diri 

dengan menyendiri atau cerita ? minimal ke 

orang tua kamu gitu ? 

 

Subjek  Akusih lebih baik menyendiri, aku berdoa dan 

serahin ke Tuhan, karena Tuhan lebih 

mengerti yang aku rasain sekarang. 

Dan nada pada saat 

bicara sudah lebih 

tenang. 

Peneliti  Semangat ya buat kamu, 

Beberapa pertanyaan yang kamu jawab tadi 

udah cukup membantu untuk penelitisn ku. 

Kamu yang semngat ya, pasti dikasih jalan 

yang terbaik buat kita. Makasih ya udah mau 

meluangkan waktu untuk penelitianku. 

 

Subjek  Iya sama-sama senang bisa membantu,  



 
 

 
 

semngat juga ya mbak. 

Peneliti  Iyaa semangat hahaha  

Subjek  Iya mba  

 

Subjek 8 

Nama  : EP 

Umur  : 22 Tahun  

Angkatan : 2015 

 

 Wawancara Observasi 

Peneliti  Halo, apa kabar ?  

Subjek  Halo des, maaf ya telat, 

Lama ya nunggunya ? 

Subjek berlari dan 

kelelahan akibat telat dan 

merasa tidak enak 

dengan peneliti  

Peneliti  Enggak kok, nyantai gapapa, 

Tarik nafas aja dulu, baru kita mulai.  

 

Subjek  Gapapa kita mulai aja hahah  

Peneliti  Okedeh, jadi mulai aja yah.. 

Jadi ini seperti yang aku jelasin 

sebelumnya, kalau aku akan ngasih 

beberapa pertanyaan kekamu dan kamu 

silahkan jawab pertanyain ini sesuai yang 

kamu rasain. 

Setelah peneliti merasa 

subjek sudah bisa 

mengatur nafas akibat 

kelelahan berlai baru 

peneliti mulai bertanya 

Subjek  Iya..  

Peneliti  Gimana perasaan kamu selama ngerjain 

skripsi ? 

 

Subjek  Pastinya ya pusing sih  

Peneliti  Selain pusing, perubahan apa yang kamu 

rasakan selama mengerjakan skripsi ? 

 



 
 

 
 

Subjek  Berat badan, kamu gak lihat aku kurusan 

sekarang ? 

 

Peneliti  Iya aku lihat sih aku pikir memang niatan 

diet, soalnya bedanya jauh. 

 

Subjek  Enggak yo, aku tuh tetep makan seperti 

biasa dan ngelakukan aktifitas seperti 

biasa tapi ya ini buktinya. 

Berat badanku turun 9kg gitu lah 

aku lupa berapa pastinya,  

memang pikiran aja lagi di kuras karena 

skripsi. 

Menjawab dengan nada 

yang tinggi 

Peneliti  Iyasih dari pipi kamu aja udah keliatan 

jauh banget bedanya. 

 

Subjek  Iya berasa diet rohani, karena skripsi 

harus kuat iman kalau gak bisa gilak kali 

ya hahahhaa. 

 

Peneliti  Duh, hahaha jangan sampe gilak. 

Harus mampu kan masih S1 kita hahaha 

 

Subjek  Gak ada niatan juga aku lanjut S2, S1 gini 

aja aku stres banget hahaha 

Masih dengan nada yang 

tinggi dan ketawa kecil 

Peneliti  Iyayah hahaha…. 

Berat badan itukan ke fisik, 

Kalau emosi berdampak juga gak ? 

 

Subjek  Yakan kamu tau aku orangnya panikan, 

gak boleh di senggol dikit aja pasti 

langsung muncak, tapi itu gak aku buat-

buat, memang itu yang aku rasain, 

rasanya kalau orang gak ngerti perasaan 

ku tuh rasanya jengkel banget yo. 

Apalagi pas ada masalah kemarin, yang 

posisinya aku lagi cemas banget kan, 

tapu malah di guyon rasanya aku jengkel 

 



 
 

 
 

banget. 

Peneliti  Iyasih dari awal kita kenal waktu ptmb 

memang kamu kan rewel banget kan, 

karena sekelompok gak ngikutin aturan 

aja kamu tuh kaya marah-marah terus ya 

 

Subjek  Lah, iyaaa.. 

Akutuh memang gitu des.  

Jadi fak aku buat-buat loh itu, 

Aku juga gak tau kenapa bisa gitu, 

Tapi rasanya cepet banget sih aku 

jengkel. 

 

Peneliti  Terus, apa kamu ngalamin jadi mudah 

lupa atau sulit konsentrasi gitu gak 

selama nyusun skripsi ? 

 

Subjek  Kalau mudah lupa sih enggak ya karena 

mungkin sebelum skripsipun aku 

orangnya pelupa. 

Tapi kalau sulit konsentrasi iya 

menurutku, aku kan kerja di Java Mall 

sekarang, tapi setiap aku kerja yah.. 

Badanku disitu tapi pikiran ku itu tetep 

skripsi yo. 

Yang aku kerjain kadang-kadang gak 

maksimal karena pikiranku itu cuma 

skripsi dan mau mulai itu juga takut 

karena sebelum ngerjain udah bingung 

dulu, udah stres dulu sebelum ngerjain. 

Jadi ya pusing. 

 

Peneliti  Pernah ngerasa minder gak liat temen-

temen yang udah siding lebih dulu dari 

kamu ? 

 

Subjek  Sebenrnya aku ambil kerja ini juga ada 

alasannya yo, aku tuh paling gak suka 

kalau lagi skripsian ditanya-tanya terus, 

aku tuh makin stres karena 

 



 
 

 
 

pertanyaannya itu-itu lagi jadi buat 

tertekan, 

Mendingan aku kerja terus ada aktivifitas 

dan aktifitas itu buat aku lebih jarang 

ketemu temen-temenku. 

Peneliti  Ohbegitu.. 

Kalau lagi stres skripsi, kamu lebih tipe 

orang yang suka menyendiri atau cerita 

ke orang lain ? 

 

Subjek  Kalau aku sih cerita ya, 

Tapi bukan ke orang lain, 

Tapi ke ibuk ku, 

Aku cerita ke ibukku tentang apa yang 

aku rasain, 

Dan itu udah cukup buat aku tenant sih. 

Sudah kembali dengan 

nada yang tenang 

peneliti Okedeh, sudah selesai. 

Terimakasih ya udah mau meluangkan 

waktu untuk bantu penelitian aku.  

Kamu semangat skripsiannya, semoga 

dilancarkan yah biar cepet wisuda hehe. 

 

Subjek  Amin, kamu juga semangat.  

Peneliti  Iya, terimakasih.  

 

Subjek 9 

Nama  : AS 

Umur  : 24 Tahun  

Angkatan : 2015 

 

 Wawancara Observasi 



 
 

 
 

Peneliti  Kamu kenapa nangis ?  

Subjek  Iya, aku stres banget.  

Peneliti  Iya stresnya itu kenapa ?  

Subjek  Ya karena skripsi ku gak selesai-selesai 

juga, gak tau salahnya dimana lagi, dan 

orang tuaku juga nanya terus, mereka 

gak maksa sih tapi nanya terus kan buat 

aku jadi makin bingung. Aku gak bisa di 

gituin yo stressor ke aku nya jadi tertekan 

gitu. 

Bercerita sambil  

menangis  

Peneliti  Sabar ya, pasti ada jalan keluar.  

Pelan-pelan aja jelasin ke orangtua 

dengan apa yang kamu rasain sekarang 

ini dan yang lagi kamu kerjakan saat ini. 

Semangat ya… 

 

Subjek  Iyaa.. Masih menangis 

Peneliti  Sekarang kamu tenangin dulu pikiran 

kamu ya, 

 

Subjek  Iya maaf ya.. 

Soalnya tadi kutahan gak pengen nangis 

tapi waktu orangtuaku telfon jadi banjir 

langsung airmataku 

 

Peneliti  Iya gapapa kok. Setelah subjek merasa 

tenang, baru dimulai 

wawancara 

Subjek  Udah yuk, udah kok. 

Yuk mulai aja gapapa. 

 

Peneliti  Kamu yakin udah tenang ? 

Gapapa, legahin aja dulu hati kamu biar 

enak entar jawabnya 

 

Subjek  Udah kok udh mendingan, gapapa mulai 

aja. 

 



 
 

 
 

Peneliti  Oke, kita mulai yah… 

Jadi seperti yang aku jelasin kekamu 

sebelumnya kalau disini aku minta kamu 

jawab beberapa pertanyaan sesuai 

perasaan-perasaan kamu selama 

mengerjakan skripsi yah. 

 

Subjek  Iya..  

Peneliti  Ketika kamu stres skripsi, ada gak 

perubahan yang kamu rasakan secara 

fisik ? 

Seperti perubahan pola makan, pola tidur, 

pusing, jerawat. 

 

Subjek  Aku lebih ke jerawat sih dan itu sampai ke 

badan-badan yang tertutup kayak 

punggung ku ini banyak banget 

jerawatnya jadi bukan hanya wajah ku, 

dan yang kedua berat badan sih , karena 

selama skripsi aku jadi gak selera untuk 

makanm kalau ja, tidur pasti berubah ya 

karena aku sendiri tau jam-jam berapa aja 

yang nyaman buat skripsi. Gitusih kalau 

aku 

 

Peneliti  Ohgitu… 

Dari segi emosi, apakah ada perubahan 

karena stres skripsi ? 

Jadi lebih sensitif, mudah marah, nangis 

atau gimana ? 

 

Subjek  Sebenernya aku tuh sadar aku punya 

emosi yang negatif,  

Karena kalau ada masalah sedikit itu bisa 

yang kena semprot ke semua orang 

sekelilingku, tapi khusus untuk orang tua, 

aku tuh lebih kenangis, jadi semisal 

mereka nanyain terus-terusan tentan 

skripsiku kan aku jenuh kan dan aku 

luapin ke nangis sih kalau aku.  

 



 
 

 
 

Peneliti  Ohh begitu, 

apakah stres skripsi juga buat kamu 

mudah lupa jadi sering ngebatalin janji 

padahal kamu udah buat janji itu dari jauh 

hari tapi karena dampak stres skripsi itu 

kamu jadi mudah lupa atau sulit 

berkonsentrasi dengan hal diluar skripsi 

 

Subjek  Iya sih  

Kalau itu aku alamin, 

Semenjak skripsi, akutuh suka lupa kalau 

aku ada ketemu orang jam segini, segini, 

segini, dan tiba-tiba aku diingetin lagi eh 

disitu juga ternyata aku udah buat janji 

sama orang lain, jadi terpaksa harus aku 

batalin salah satunya 

 

Peneliti  Berarti stres skripsi cukup buat kacau 

pikiran yah ? 

 

Subjek  Cukup banget, aku tuh sampai bingung 

kapan aku kesini, kapan aku kesana 

padahal kalau dilalui sebenernya mudah 

tapi ya itu karena pikiran di skripsi terus 

dan udah ngerasa dari awal stres banget 

karena gak bisa ngerjain jadi semua 

aktivitas rasanya berat. 

 

Peneliti  Ketika lagi kacau karena skripsi, apa yang 

bakal kamu lakuin untuk menenangkan 

pikiran ? 

 

Subjek  Aku lebih milih menyendiri sih, 

menghindari orang-orang lingkungan ku 

 

Peneliti  Kenapa ?  

Subjek  Ya karena aku bilang tadi. 

e.. aku tuh tau emosi yang aku luapin 

negatif, dan bisa buat orang lain gak 

seneng sama ku, 

Dengan nada yang 

rendah  



 
 

 
 

jadi mending aku menghindari sosial ku. 

Dari pada aku deket mereka dan mereka 

kena dampak dari emosi negatifku. 

Mengdingan aku menyendiri dan tenangin 

diri dulu. 

Akusih gitu. 

Peneliti  Okedeh, sepertinya cukup. 

Makasih ya udah mau meluangkan waktu 

untuk membantu penelitianku. 

Semangat ya, Tuhan pasti kasih jalan 

untuk buat kita cepet lulus 

 

Subjek  Iya amin, semoga di mudahkan  

Peneliti  Amin.  

 

Subjek 10 

Nama  : LG 

Umur  : 23 Tahun  

Angkatan : 2015 

 Wawancara Observasi 

Peneliti  Halo, apa kabar ?  

Subjek  Puji Tuhan baik  

Peneliti  Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaannya aja 

yah.. 

Jadi kamukan udah ngerjain skripsi nih 

satu semester lebih, apasih yang kamu 

rasakan  

 

Subjek  Yang pasti stres sih  

Peneliti  Kalau yang kamu rasain sendiri, apasih 

yang paling berdampak ke fisik akibat 

stress skripsi ? seperti; berubahnya pola 

 



 
 

 
 

makan, tidur, maag atau lainnya 

Subjek  Oke, kalau misalnya… eee 

Kebetulan nih nya saya ini kan punya 

asam lambung akut, ee…. Menghadapi 

skripsi dan itu bener-bener di titik 

puncaknya aku udah gak ada pikiran lag, 

sometimes kan makanku gak terkontrol,  

Makan ku gak terkontrol, otomatis kan 

berpengaruh ke berat badanku, nah berat 

badanku waktu itu turun, sekitar….. 3kg. 

Dan karena aku ada asam lambung akut 

kan jadi maag ku itu bisa buat aku 

muntah-muntah juga gara-gara mikiri 

skripsi, 

Jadi kalau akusih ya berdampaknya 

kayak gitu ke fisik. 

Subjek sangat fokus 

dengan peneliti 

Dan selalu menjawab 

melihat kepeneliti 

Peneliti  Berarti puncaknya maag kamu itu waktu 

stress skripsi yah ? 

 

Subjek  Iya, waktu stress skripsi  

Peneliti  Apakah itu hanya stres skripsi ? 

Atau ketika beban yang lain pun dengan 

puncak yang sama , tetap merasakan hal 

seperti itu ? 

 

Subjek  Kalau misalnya,  

Ntah itu skripsi, ntah itu pekerjaan yang 

lainpun,misalnya…. 

Tapi untuk saat ini konsentrasinya ke 

skripsi sih saat ini. Karena yang aku 

kerjain sekarang ya skripsi jadi yah al itu 

terjadi karena skripsi sih. 

 

Peneliti  Berarti gak kekontrol yah pola makanya ?  

Subjek  Iya sih, pola maknnya ancur sih  



 
 

 
 

Peneliti  Terus karena makan gak terkontrol pasti 

ada dampak ke emosional kan ? 

 

Subjek  Aa iyaa pasti  

Peneliti  Karena kan keseimbangan tubuh kita kan 

jadi terganggu tuh.. 

 

Subjek  Betul, betul..  

Peneliti  jadi dampak emosional seperti apa yang 

kamu alami selama stress skripsi ini ? 

 

Subjek  Jadi misalnya emosional itu pasti ya, jadi 

misalnya ada adek, adek kan biasanya 

dikamar kalau aku lagi ngerjain skripsi, 

dan biasanya dia nyetel music, nah dia 

kan nyetel music kan,  

Misalnya volume nya biasa aja, tapi ketika 

aku lagi stress volume kecil itu bisa 

memicu emosional ku untuk bilang  

“dek, dihentiin aja musiknya, aku lagi 

konsentrasi nih” 

Jadi gitu sih, tingkat sensitifitasku 

bertambah.  

Menjelaskan sambil 

menggerakan tangan 

untuk menjelaskan 

gambaran emosi yang ia 

alami 

Peneliti  Itu kan kalau di lingkungan keluarga, 

kalau lingkungan kampus gitu juga gak ? 

semisal ada temen yang nanyain kamu 

udah sejauh mana skripsi kamu, nah 

kamu juga ngerasa sensitive juga ? 

 

Subjek  Nah kalau itu otomatis sih, posisikan kita 

belum selesai nih, tapi kita di tanyain 

terus. Kan otomatiskan kita jengkel, ya 

kayak pengen bilang  

“apaan sih tanya-tanya terus” ya kayak 

gitu, yang pasti selama skripsi buat jadi 

sensitif sih. 

Sambil memperlihatkan 

dengan wajah yang  tidak 

nyaman  

Peneliti Nah kan kamu ini lagi fasenya skripsi, dan 

kamu juga punya temen-temen skripsi 

otomatiskan akan selalu dapat 

 



 
 

 
 

pertanyaan tentang skripsi juga kan, 

sedangkan kamu itu gak suka ditanyain 

tentang skripsi. Apakah karena hal itu 

membuat kamu jadi menarik diri dari 

sosial atau lebih ke mengalihkan 

pertanyaan ? 

Subjek Kalau itu, aku lebih menarik diri ke sosial   

Peneliti Kan ngerjain skripsi ini kan membut kita 

stress nih, fokus skripsi juga berat kan, 

apakah fokus skripsi yang berat ini 

membuat kamu mudah lupa dengan 

aktifitas lain ? 

 

 

Subjek  Nah ini dia satu lagi, 

Kalau misalnya aku lagi konsen ke skripsi 

otomatis nanti aktivitas lain, kadang-

kadang lupa, misalnya nih disuruh 

disuruh….mama untuk bayar tagihan 

sesuatu, ntar itu bisa sampe lupa 

Dan diingetin lagi di hari berikutnya,  

Tapi di hari berikutnya bisa lupa lagi juga. 

 

Peneliti  Terus jadi bisa sulit ngambil keputusan 

gak sih ? 

 

Subjek  Nah itu, sometimes aku juga mau ambil 

keputusan kadang-kadang bingung sih, 

agak-agak galau,  

Ya mau dikatain susah, jadinya susah. 

Menjelaskan dengan 

fokus kepeneliti 

Peneliti  Udah stres, lingkungan yang selalu nanya 

terus tentang skripsi kita belum lagi dari 

orangtua juga nanya terus, dan akhirnya 

kamu ngeliat temen-temen kamu lebih 

maju duluan dari kamu baik proposal, 

siding akhir atau wisuda, minder gak sih ? 

 

Subjek  Kalau minder pasti ya,  

Duh temenku dah lulus nih, kenapa aku 

belum, apa yang salah dari diriku, nah itu 

Menjawab dengan nada 

yang rendah  



 
 

 
 

akan menambah stressing ku lagi sih, nah 

mau gak mau pasti bakal minder kalau 

ketemu mereka kan. 

Peneliti  Minder bisa buat jadi males atau 

termotivasi ? 

 

Subjek  Bisa dua-duanya gak ?  

Peneliti Bisa  

Subjek  Jadi kalau males, iya. 

Tapi sekaigus juga termotivasi gitu loh, 

Mau gak mau aku harus cepet lulus  

 

Peneliti Nah ketika hal itu ada di pikiran kamu, 

yang kamu lakuin itu lebih menenangkan 

diri sendiri atau lebih cerita ke temen atau 

orang tua ? 

 

Subjek  Kalau akusih lebih menenangkan diri ya,   

Peneliti  Ohh berarti bukan tipe yang cerita ya ?  

Subjek  Enggak sih kalau aku.  

Peneliti  Okee, sekian, dan terimakasih udah mau 

meluangkan waktu untuk membantu 

penelitianku ya, semangat skripsinya. 

Gbu. 

 

Subjek  Sama-sama semoga apa yang aku alami 

bisa membantu penelitian kamu ya. Gbu 

too. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INFORMED CONSENT 

(Lembar Persetujuan Menjadi Subjek) 

 

Perkenalkan, nama saya adalah Desi Try Putri Tambun. Saya adalah mahasiswa 

S1 Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sedang 

menempuh tugas akhir (skripsi). Saya bermaksud mengadakan penelitian tentang Profil 

Kepribadian Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, dan penelitian ini di bawah 

bimbingan ibu Erna Agustina Yudiati, S.Psi., M.Si. 

Dengan kerendahan hati, saya memohon Saudara untuk menjadi responden 

penelitian saya dengan bersedia melakukan wawancara maupun observasi dan 

melakukan tes kepribadian 16PF. Perihal identitas maupun seluruh jawaban yang 

Saudara berikan akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian. Oleh karena itu, dalam wawancara maupun observasi dan tes 

kepribadian 16PF pada penelitian ini diharapkan Saudara untuk menjawab dengan 

sejujur-jujurnya, sesuai dengan keadaan yang dirasakan. Apabila Saudara bersedia 

menjadi responden, silahkan menandatangani lembar persetujuan ini. 

Atas kesediaan dan bantuan Saudara menjadi responden dalam penelitian ini, 

saya ucapka terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,................................. 2019 

Responden 

 

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