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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Persentase Gejala stres 

 

Tabel 5. 1. Persentase skala gejala stres 

No Gejala 
stres 

Item Pertanyaan  Jawaban Persentase 

Ya Tidak 
1 Fisik X2 Jantung saya 

berdetak dengan 
cepat ketika 
sedang 
konsultasi 
dengan dosen 
pembimbing. 
 

29 12 70,7% 

2 Fisik X3 Saya mengalami 
kesulitan tidur 
ketika 
memikirkan 
masalah skripsi. 
 

31 10 75,6% 

3 Fisik X4 Saya merasa 
lesu atau lemas 
ketika menerima 
kritikan dari 
dosen maupun 
orangtua 
mengenai skripsi. 
 

25 15 63,4% 

4 Fisik X7 Saya merasa 
pusing ketika 
skripsi saya tidak 
kunjung selesai 
disetujui oleh 
dosen 
pembimbing 
untuk 
melanjutkan bab 
berikutnya. 

31 10 75,6% 

5 Psikis X8 Ketika saya 
mengalami 
kendala dalam 
menyusun 
skripsi, saya 

27 14 65,9% 
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menjadi lebih 
mudah marah. 

6 Psikis X9 Saya merasa 
gelisah jika akan 
konsultasi ke 
dosen 
pembimbing. 

 

29 12 70,7% 

7 Psikis X12 Saya mengalami 
ketakutan jika 
hasil revisian 
saya banyak 
yang salah. 

29 12 70,7% 

8 Psikis X13 Saya lebih sering 
melakukan 
kesalahan ketika 
menerima 
banyak kritikan 
dalam 
mengerjakan 
skripsi 

13 28 31,7% 

9 Psikis X14 Saya akan 
menangis ketika 
mengalami 
kesulitan dalam 
mengerjakan 
skripsi yang tidak 
kunjung selesai. 

 

15 26 36,6% 

 

Dari table 5.1 menunjukan persentase dari beberapa gejala stres 

responden dari mahasiswa fakultas psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata yang sedang menulis skripsi. Terdapat dua gejala stres 

yaitu fisik dan psikis. Pada skala yang disebar kepada responden terdapat 

empat belas item. Setelah dilakukan uji validasi terdapat sembilan item 

yang valid, diantaranya item fisik memiliki empat item yang valid, 

sedangkan pada item psikis terdapat lima item yang valid. Setelah 

menghitung uji validasi, langkah selanjutnya yaitu melakukan persentase 

data. Hasil persentase data dari gejala stres terdapat sembilan item yaitu 

jantung berdebar-debar, sulit tidur, lesu, sakit kepala, mudah marah, 

cemas, mudah ketakutan, ceroboh dan mudah menangis. 

Sembilan item diatas terdiri dari empat aspek gejala stres pada fisik 

dan lima gejala stres pada psikis. Persentase item tertinggi pada aspek fisik 

terdapat pada item X3 (sulit tidur) dan X7 (sakit kepala) yaitu berjumlah 
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75,6% dan persentase terendah pada aspek fisik terdapat pada item X4 

(lemah atau lesu) yaitu berjumlah 63,4%. Sedangkan pada aspek psikis 

persentase tertinggi terdapat di item X9 (cemas) dan X12 (mudah 

ketakutan) yaitu berjumlah 70,7% dan persentase terendah pada aspek 

psikis terdapat pada item 13 (ceroboh) yaitu berjumlah 31,7%. 

 

5.2 Persentase Coping Stress 

 

Tabel 5. 2. Persentase skala coping stress 

No Coping 
Stress 

Item Pertanyaan Jawaban Persentase 
 Ya Tidak 

1 Emotion 
focused 
coping 

Y1 Jika saya merasa 
putus asa 
mengerjakan skripsi, 
saya suka 
menghayal/membaya
ngkan sesuatu hal 
yang menurut saya 
menarik, sehingga 
saya termotivasi 
kembali untuk 
mengerjakan skripsi. 

32 9 78,0% 

2 Emotion 
focused 
coping 

Y2 Salah satu cara saya 
bangkit dari 
keterpurukan menulis 
skripsi adalah 
membayangkan 
seandainya skripsi ini 
bisa selesai tepat 
waktu, maka orangtua 
akan bangga melihat 
saya. 

37 4 90,2% 

3 Emotion 
focused 
coping 

Y3 Saya lebih memilih 
nonton film di laptop 
atau pergi ke bioskop 
untuk menghilangkan 
stress. 

28 13 68,3% 

4 Emotion 
focused 
coping 

Y4 Saat saya kurang 
yakin dengan konsep 
skripsi yang saya 
buat, saya selalu 
mengkonsultasikanny
a dengan dosen 
pembimbing. 

28 13  68,3% 
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5 Emotion 
focused 
coping 

Y5 Saya bisa 
bertanggung jawab 
atas skripsi yang saya 
buat. 

40 1 97,6% 

6 Emotion 
focused 
coping 

Y8 Saya selalu 
melibatkan Tuhan 
dalam segala aktivitas 
saya, terutama saat 
mengerjakan skripsi. 

38 3 92,7 

7 Problem 
focused 
coping 

Y10 Setiap kali saya 
selesai bimbingan, 
saya menganalisis 
letak kesalahan yang 
saya buat, lalu 
memperbaikinya. 

40 1 97,6% 

8 Problem 
focused 
coping 

Y11 Untuk menghindari 
terjadi banyak 
kesalahan dalam 
penulisan skripsi, 
saya selalu membaca 
ulang hasil yang saya 
tulis. 

38 3 92,7% 

9 Problem 
focused 
coping 

Y12 Saya menggunakan 
waktu dengan baik 
untuk mengerjakan 
revisian dari dosen 
pembimbing. 

19 22 46,3% 

10 Problem 
focused 
coping 

Y16 Saya segera mencari 
cara untuk 
menyelesaikan 
kesulitan dalam 
penelitian saya. 

36 5 87,8% 

 

Dari table 5.2 menunjukan sepuluh hasil persentase dari coping stress. 

Sebelumnya item coping stress terdapat delapan belas item namun setelah 

dilakukan validasi di temukan sepuluh item yang valid diantaranya enam item 

emotion focused coping dan empat item problem focused coping. Setelah 

mendapatkan sepuluh item yang valid maka dilakukan persentase dari kesepuluh 

item tersebut. 

Sepuluh item diatas terdiri dari enam aspek Emotion focused coping dan 

empat aspek Problem focused coping. Persentase tertinggi pada aspek Emotion 

focused coping terdapat pada item Y5 (acceptance) sebesar 97,6%, sedangkan 

persentase terendah pada Emotion focused coping  terdapat pada item Y3(escape 

avoidance) dan Y4 (acceptance) sebesar 68,3% dan persentase tertinggi pada 
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aspek Problem focused coping terdapat pada item Y10 (planful problem solving) 

sebesar 97,6% dan persentase terendah pada aspek Problem focused coping 

terdapat pada item Y12 (planful problem solving) sebesar 46,3%. 

5.3 Pembahasan 

Mahasiswa dalam mengerjakan skripsi sangat tidak mudah, dalam 

mengerjakan skripsi sering mengalami permasalahan yang dapat memunculkan 

stress sehingga mempengaruhi kinerja dalam menyelesaikan tugas skripsi 

mereka. Dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu gejala stres apa saja yang 

dialami mahasiswa Unika Soegijapranata dalam menyusun skripsi dan coping 

stress apa yang dilakukan mahasiswa Unika Soegijapranata dalam menekan 

stress tersebut. 

Gejala stres dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu gejala fisik dan 

gejala psikis. Gejala fisik mempunyai tujuh indikator, yaitu mencret, jantung 

berdebar-debar, sulit tidur, lesu, sulit menelan, buang air kecil dan sakit kepala. 

Gejala psikis juga memiliki tujuh indikator, yaitu mudah marah, cemas, pikiran 

menjadi kacau, menurunnya daya konsentrasi, mudah ketakutan, ceroboh, mudah 

menangis. 

Hasil dari penelitian mengenai gejala stres menunjukan persentase tertinggi 

pada aspek fisik terdapat pada item X3 (sulit tidur) dan X7(sakit kepala) yaitu 

berjumlah 75,6% atau dari empat puluh satu responden, terdapat tiga puluh satu 

respon yang mengalami kesulitan tidur ketika memikirkan masalah skripsi dan 

merasa pusing ketika skripsi responden tidak kunjung selesai disetujui oleh dosen 

pembimbing untuk melanjutkan bab berikutnya. Persentase terendah pada aspek 

fisik terdapat pada item X4 (lemah atau lesu) yaitu berjumlah 63,4% atau dari 

empat puluh satu responden, dua puluh enam yang merasakan lesu atau lemas 

ketika menerima kritikan dari dosen maupun orangtua mengenai skripsi. 

Sedangkan pada aspek psikis menunjukan hasil persentase tertinggi terdapat 

pada item X9 (cemas) dan X12 (mudah ketakutan) yaitu berjumlah 70,7% atau dari 

empat puluh satu responden, dua puluh sembilan yang merasakan gelisah jika 

akan konsultasi ke dosen pembimbing dan mengalami ketakutan jika hasil revisian 

saya banyak yang salah.  Persentase terendah pada aspek psikis terdapat pada 

item X13 (ceroboh) yaitu berjumlah 31,7% atau dari empat puluh satu, tiga belas 
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yang lebih sering melakukan kesalahan ketika menerima banyak kritikan dalam 

mengerjakan skripsi. 

Hasil penelitian ini mengenai gejala stres sejalan dengan hasil penelitian lain 

yang pernah dilakukan (Broto, 2016) terhadap salah satu mahasiswa program 

studi bimbingan dan konseling Universitas Sanata Dharma. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan terhadap salah satu subjek yang diwawancarai 

mendapatkan hasil bahwa subjek tersebut mengalami gejala fisik yaitu jam tidur 

tidak teratur, sakit kepala, kelelahan, sakit punggung. Sedangkan gejala psikisnya 

subjek tersebut merasa gelisah, ketakutan dan lebih mudah marah. 

Strategi coping pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu Emotion 

Focused Coping (EFC) dan Problem Focused Coping (PFC). Hasil penelitian ini 

mengenai Coping stress menunjukan persentase tertinggi pada aspek emotion 

focused coping terdapat pada item Y5 (acceptance) sebesar 97,6% atau dari 

empat puluh satu responden, empat puluh yang bertanggung jawab atas skripsi 

yang responden buat. Sedangkan persentase terendah pada emotion focused 

coping terdapat pada item Y3 (escape avoidance) dan Y4 (acceptance) sebesar 

68,3% atau dua puluh delapan responden lebih memilih nonton film di laptop atau 

pergi ke bioskop untuk menghilangkan stress dan responden kurang yakin dengan 

konsep skripsi yang responden buat, sehingga selalu mengkonsultasikannya 

dengan dosen pembimbing. Sedangkan pada aspek problem focused coping 

persentase tertinggi pada item Y10 (planful problem solving) sebesar 97,6% atau 

dari empat puluh satu responden, empat puluh responden setiap kali selesai 

melakukan bimbingan akan melakukan analisis letak kesalahan yang diperbuat, 

lalu akan memperbaikinya dan responden selalu membaca ulang hasil yang 

responden tulis, untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan dalam penulisan 

skripsi. Persentase terendah pada aspek problem focused coping terdapat pada 

item Y12 (planful problem solving) sebesar 46,3% atau sembilan belas responden 

menggunakan waktu dengan baik untuk mengerjakan revisian dari dosen 

pembimbing. 

Hasil penelitian ini mengenai strategi coping stress memperkuat hasil 

penelitian lain yang pernah dilakukan (Dela, 2019) terhadap tiga mahasiswa 

fakultas bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 
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penelitian tersebut menyatakan bahwa responden pertama, mengguakan strategi 

emotion focused coping  dengan bentuk distancing, selain itu juga menggunakan 

problem focused coping dengan cara mengatasi masalah langsung pada sumber 

stresnya. Respon kedua menggunakan emotion focused coping, dengan bentuk 

seeking social support dan escape avoidance. Responden ketiga menggunakan 

problem focused coping dengan bentuk seeking social support. 

 

5.4. Keterbatasan 

Penelitian ini juga tidak terlepas dari kelemahan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. Kelemahan yang terjadi pada saat penelitian yaitu sulitnya 

mencari responden karena penelitian ini dilakukan pada saat situasi sedang 

pandemi, penelitian ini dilakukan secara online sehingga kesulitan mencari 

responden yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.  


	STUDI DESKRIPTIF GEJALA STRES DAN COPING STRESS PADA MAHASISWA YANG MENULIS SKRIPSI
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	BAB 1
	PENDAHULUAN
	BAB 2
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1.1. Definisi Stress mahasiswa menghadapi skripsi
	2.1.2. Sumber-Sumber stres
	2.1.3. Gejala-Gejala stres
	2.1.4. Jenis-jenis stres
	2.2.1. Definisi Coping Stress
	2.2.2. Bentuk Strategi Coping
	2.2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Coping Stress
	2.2.4. Manfaat coping stress

	BAB 3
	METODE PENELITIAN
	3.6.1 Uji Validitas
	3.6.2 Uji Reliabilitas

	4 BAB 4
	PENGUMPULAN DATA PENELITIAN
	4.1 Orientasi Kancah Penelitian
	4.2 Persiapan Penelitian
	4.2.1 Perizinan Penelitian
	4.2.2 Penyusunan Alat Ukur
	4.2.2.1. Skala gejala stres
	4.2.2.2. Skala coping stress

	4.3 Pengumpulan Data Penelitian
	4.4.1 Skala gejala stres
	4.4.2 Skala coping stress



	BAB 5
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	5.1 Persentase Gejala stres
	5.2 Persentase Coping Stress
	5.3 Pembahasan
	5.4. Keterbatasan

	BAB 6
	KESIMPULAN DAN SARAN
	6.1 Kesimpulan
	6.2 Saran
	6.2.1 Bagi mahasiswa
	6.2.2 Bagi pihak program studi psikologi
	6.2.3 Bagi peneliti selanjutnya


	DAFTAR PUSTAKA

