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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

5.1.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Stres Akademik pada Mahasiswa 

Skala stres akademik yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 26 item 

di dalamnya. Setelah dilakukan pengujian sebanyak dua kali, lalu didapatkan 

hasil yaitu 24 item valid dan 2 item tidak valid. Kemudian, uji reliabilitas yang 

dilakukan menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha pertama sebesar 0,850 dan 

kedua sebesar 0,870. Nilai tersebut menunjukkan bahwa alat ukur ini reliabel. 

Berdasarkan hasil di atas, alat ukur stres akademik di kalangan mahasiswa 

yang merupakan hasil modifikasi dari Student-Life Stress Inventory milik 

Gadzella (1994) dapat dikatakan valid dan reliabel. Di bawah ini merupakan 

sebaran item valid dan gugur dari skala yang terkait. 

Tabel 5.1. 
Sebaran item skala penelitian variabel stres akademik pada mahasiswa 

 

Dimensi Kategori 
No. Item Jumlah 

Item Valid Favorable Unfavorable 

Stressor 
Akademik 

Frustrasi 1, 2, 3 - 3 

Konflik 4, 5, 6 - 3 

Tekanan 7, 8, 9 - 3 

Perubahan 10, 11, 12 - 3 

Pemaksaan 
diri 

13, 14, 15 - 3 

Reaksi 
terhadap 
stressor 

Fisiologis 16, 17, 18 - 3 

Emosi 19, 20, 21 - 3 

Perilaku 22, 23, 24 - 3 

Kognitif - 25*, 26* 0 

Total 24 

Keterangan : (*) item gugur 
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5.1.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Perfeksionisme 

Skala perfeksionisme yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 30 

item di dalamnya. Melalui uji validitas yang dilakukan sebanyak satu putaran, 

didapatkan hasil yaitu seluruh item bersifat valid. Sama seperti skala stres 

akademik, validitas item skala perfeksionisme diketahui dengan melihat nilai 

probabilitas dari hasil korelasi product moment. Item dengan nilai probabilitas (α) 

< 0,05 akan dinyatakan valid (Gunawan dalam Benty dkk., 2020). Selain uji 

validitas, dilakukan pula uji reliabilitas sebanyak satu kali dan menghasilkan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,881. Nilai tersebut memiliki arti bahwa alat ukur ini 

bersifat reliabel. 

Berdasarkan hasil dan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa alat ukur 

skala perfeksionisme hasil modifikasi Frost Multidimensional Perfectionism Scale 

(FMPS) milik Frost dkk. (1990) bersifat reliabel dan valid. Adapun hasil 

pengolahan data terkait dapat dilihat secara lengkap dalam bagian lampiran. 

Berikut merupakan sebaran item valid dan gugur dari skala tersebut. 

Tabel 5.2. 
Sebaran item skala penelitian variabel perfeksionisme 
 

Dimensi No. Item 
Jumlah Item 

Valid 

Concern over mistakes (CM) 11, 12, 19, 20, 29 5 

Personal Standards (PS) 4, 6, 10, 14, 16, 25 6 

Parental Expectations (PE) 1, 9, 13, 17, 21 5 

Parental Criticism (PC) 3, 5, 18, 30 4 

Doubts about Actions (D) 15, 23, 27, 28 4 

Organization (O) 2, 7, 8, 22, 24, 26 6 

Total 30 

 
5.2. Uji Asumsi 
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Sebelum memasuki tahap pengolahan data untuk mendapatkan hasil, 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan linieritas. 

Uji normalitas merupakan suatu cara yang berfungsi untuk melihat normal atau 

tidaknya distribusi data penelitian yang digunakan, sedangkan uji linearitas 

merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu ada 

tidaknya hubungan yang linear di antara dua variabel (Purnomo, 2016).  

5.2.1. Uji Normalitas 

5.2.1.1. Skala Stres Akademik 

Uji normalitas yang dilakukan pada skala stres akademik di kalangan 

mahasiswa menggunakan teknik One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test. 

Nilai K – S – Z yang didapat dari uji ini adalah 0,054 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,200 atau p>0,05. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa hasil persebaran data pada skala stres akademik di kalangan mahasiswa 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Tabel hasil perhitungan uji normalitas 

dapat dilihat pada bagian lampiran H.  

5.2.1.2. Skala Perfeksionisme 

Pada skala perfeksionisme juga dilakukan uji yang sama yaitu uji 

normalitas dengan menggunakan teknik One – Sample Kolmogorov – Smirnov 

Test. Uji ini memberikan nilai K – S – Z sebesar 0,046 dengan taraf signifikansi 

sama seperti skala stres akademik, yaitu 0,200 atau p>0,05. Berdasarkan nilai 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hasil persebaran data pada skala 

perfeksionisme dalam penelitian ini berdistribusi normal. Tabel hasil perhitungan 

uji normalitas dapat dilihat pada bagian lampiran H. 

5.2.2. Uji Linieritas 
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Setelah uji normalitas, kemudian data yang telah didapat diolah kembali 

untuk linearitas kedua variabel penelitian. Uji linieritas ini dilakukan dengan 

menggunakan fasilitas Test for Linearity pada aplikasi SPSS. Hubungan yang 

ada akan dikatakan linear apabila nilai signifikansi yang didapat kurang dari 0,05. 

Hasil uji linieritas yang didapat dari penelitian yaitu F=7,532 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,007 atau p<0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat hubungan yang linear antara perfeksionisme (variabel 

bebas) dengan stres akademik di kalangan mahasiswa (variabel tergantung). 

Tabel hasil perhitungan uji linieritas dapat dilihat pada bagian lampiran H. 

 

5.3. Hasil Analisis Data 

Tahap berikutnya setelah dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji hipotesis 

korelasi antara perfeksionisme adaptif dan maladaptif dengan stres akademik di 

kalangan mahasiswa. Tahap ini menggunakan cara korelasi Pearson melalui 

aplikasi SPSS. Berikut merupakan tabel hasil uji hipotesis yang diperoleh. 

 Stress Akademik 

Perfeksionisme 
Adaptif 

Pearson Correlation -.107 

Sig. (1-tailed) .111 

N 131 

Perfeksionisme 
Maldaptif 

Pearson Correlation .353 

Sig. (1-tailed) .000 

N 131 

Tabel 5.3. Hasil uji korelasi perfeksionisme adaptif dan maladaptif dengan stres 
akademik  

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara perfek-

sionisme adaptif dengan stres akademik di kalangan mahasiswa memiliki nilai r = 

-0,107 dengan taraf signifikansi p = 0,111 atau p > 0,05. Hasil tersebut memberi-

kan makna yaitu tidak adanya hubungan yang signifikan antara perfeksionisme 

adaptif dengan stres akademik atau dengan kata lain Ha1 ditolak. Selain itu, tabel 
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tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara perfeksionisme maladaptif 

dengan stres akademik di kalangan mahasiswa memiliki nilai r = 0,353 dengan 

taraf signifikansi p = 0,000 atau p < 0,05. Hasil ini memberikan arti yaitu adanya 

hubungan positif yang signifikan antara perfeksionisme maladaptif dengan stres 

akademik atau dengan kata lain Ha2 diterima. 

 

5.4. Pembahasan 

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki hubungan antara perfeksionis-

me adaptif dan maladaptif dengan stres akademik di kalangan mahasiswa. 

Proses perolehan data untuk uji hipotesis dilakukan dengan menyebarkan skala 

penelitian yang keduanya merupakan hasil adaptasi dan modifikasi skala asli 

milik tokoh. Dasar dari proses modifikasi ini ialah hasil wawancara singkat yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa di lingkungan sekitarnya. Item-item 

skala yang banyak dialami oleh para mahasiswa akan dipilih untuk menjadi item 

skala penelitian. Selanjutnya, setelah proses penyusunan alat ukur selesai, 

proses pengumpulan data hingga uji hipotesis pun dilakukan. 

Uji hipotesis yang dijalankan dalam penelitian ini ialah uji korelasi dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Nilai koefisien korelasi itu sendiri berkisar 

di antara range 0 sampai 1. Adanya tanda plus (+) atau minus (-) sebelum nilai 

korelasi menunjukkan hubungan tersebut bersifat positif atau negatif (Kustituanto 

& Badrudin, 1994). Menurut Sugiyono (2015), koefisien korelasi dapat 

diinterpretasikan ke dalam lima kategori, yaitu 0,00 – 0,199 berarti sangat 

rendah; 0,20 – 0,399 berarti rendah; 0,40 – 0,599 berarti sedang; 0,60 – 0,799 

berarti kuat; dan 0,80 – 1,000 berarti sangat kuat.  
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Ada dua hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: pertama, hubungan 

antara perfeksionisme adaptif dengan stres akademik. Berdasarkan uji yang 

dilakukan, hubungan ini mendapatkan nilai koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 

-0,107. Nilai -0,107 menunjukkan bahwa hubungan yang diperoleh bersifat 

negatif dan rendah. Taraf signifikansi dari hubungan ini yaitu p=0,111 atau 

p>0,05, maka hubungan tersebut juga berarti tidak signifikan. Secara ringkas 

dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

perfeksionisme adaptif dengan stres akademik atau dengan kata lain Ha1 ditolak. 

Kedua, hasil yang berkaitan dengan hubungan antara perfeksionisme 

maladaptif dan stres akademik. Berdasarkan uji yang dijalankan, hubungan 

antara perfeksionisme maladaptif dengan stres akademik di kalangan mahasiswa 

mendapatkan nilai koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 0,353 dengan taraf 

signifikansi p=0,000 atau p<0,05. Angka-angka tersebut menggambarkan 

adanya hubungan positif yang rendah antara perfeksionisme maladaptif dan 

stres akademik atau dengan kata lain Ha2 diterima. Semakin tinggi tingkat 

perfeksionisme maladaptif individu, maka akan semakin tinggi stres akademik 

yang dirasakan dan begitu pula sebaliknya. 

Selain hasil hubungan tersebut, peneliti juga menyelidiki lebih lanjut 

mengenai tingkat stres akademik yang dialami oleh para mahasiswa subjek 

penelitian. Berdasarkan proses pengolahan data yang dilakukan, variabel stres 

akademik memiliki mean empirik (Me) sebesar 70,91 dengan standar deviasi 

13,457; dan mean empirik (Me) variabel perfeksionsime yaitu 100,88 dengan 

standar deviasi 15,825. Penghitungan data hipotetik juga dijanlankan dan 

memberikan hasil yaitu: variabel stres akademik memiliki mean hipotetik (Mh) 
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sebesar 72 dengan standar deviasi 24 dan variabel perfeksionisme memiliki 

mean hipotetik (Mh) sebesar 90 dengan standar deviasi 30.  

Selanjutnya, dengan data hipotetik di atas peneliti mengelompokkan 

tingkat stres akademik yang dialami oleh subjek menjadi empat kategori, yakni: 

sangat rendah (µ-2SD >x≥ µ-1SD), rendah (µ-1SD >x≥ µ), tinggi (µ >x≥ µ+1SD), 

dan sangat tinggi (µ+1SD >x≥ µ+2SD).  Hasil yang didapatkan menurut kategori 

tersebut ialah: sebanyak 8 mahasiswa (6,1 persen) mengalami stres akademik 

sangat rendah, 62 mahasiswa (47,3 persen) mengalami stres akademik rendah, 

57 mahasiswa (43,5 persen) mengalami stres akademik tinggi, dan 4 mahasiswa 

(3,1 persen) mengalami stres akademik sangat tinggi.  

Angka-angka di atas memberikan arti bahwa ada lebih banyak 

mahasiswa yang mengalami stres rendah-sangat rendah (70 mahasiswa), 

namun jumlahnya tidak jauh berbeda dengan mahasiswa yang mengalami stres 

tingkat tinggi-sangat tinggi (61 mahasiswa). Dua kategori besar tersebut memiliki 

perbandingan yang hampir seimbang, yaitu 6,1 : 7 (enam koma satu dibanding 

tujuh). Hasil ini berlawanan dengan berita/penelitian di bagian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa saat ini banyak mahasiswa mengalami stres tinggi, karena 

kedua kategori hampir menunjukkan jumlah yang serupa.  

Apabila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, hasil uji hipotesis 

penelitian ini sejalan pula dengan hasil milik Shafique dkk (2017) yaitu terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara perfeksionisme maladaptif dengan stres 

akademik dan tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

perfeksionisme adaptif dengan stres akademik. Hasil tersebut berlawanan 

dengan penelitian milik Ashby dan Gnilka (2017) serta Wang dan Li (2017) yang 
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menyatakan bahwa kedua jenis perfeksionisme mempunyai hubungan (positif 

dan negatif) yang signifikan dengan stres. 

Menurut Frost dkk. (1990), perfeksionisme merupakan penetapan standar 

prestasi pribadi yang tinggi disertai dengan evaluasi diri yang terlalu kritis. 

Apabila dikaitkan dengan penjelasan teori dari Hamachek (dikutip Flett & Hewitt, 

2002, hal. 18), maka perfeksionisme dibedakan menjadi dua jenis yaitu normal 

(adaptif) dan neurotik (maladaptif). Penelitian saat ini membuktikan bahwa 

perfeksionisme yang berbeda tersebut memberikan hasil akhir terkait stres 

akademik yang berbeda pula.  

Hasil pertama ─ tidak adanya hubungan negatif yang signifikan antara 

perfeksionisme adaptif dengan stres akademik dapat dijelaskan dalam berbagai 

alasan, salah satunya yaitu sikap memberi kelonggaran pada diri sendiri. Kedua 

jenis perfeksionisme memang sama-sama menetapkan standar tinggi bagi 

dirinya (Hamachek dalam Frost dkk., 1990), namun perbedaannya ialah perfek-

sionis adaptif masih memberikan kelonggaran bagi dirinya untuk melakukan 

kesalahan, sedangkan perfeksionis maladaptif sebaliknya. Tidak hanya itu, ketika 

menghadapi kegagalan perfeksionis adaptif akan merasa kecewa di awal, namun 

kemudian ia bangkit dengan upaya yang baru. Target yang ada dianggap seba-

gai sesuatu yang menyenangkan (Hamachek dalam Tashman dkk, 2010). Sifat 

perfek-sionisme adaptif ini membuat mereka merasa memiliki sumber daya yang 

cukup untuk menghadapi tekanan dari lingkungan, sehingga mereka tidak 

merasa terancam dengan keberadaan stres (Tashman dkk, 2010). 

Para perfeksionis adaptif juga mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan 

dari usaha yang mereka lakukan. Mereka lebih memusatkan perhatiannya pada 

apa yang sudah berhasil diraih, dan bukan pada kesenjangan antara apa yang 
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sekarang diraih dengan apa yang seharusnya diraih jika ia melakukannya 

dengan lebih sempurna (Shafique dkk, 2017). Dimensi PS juga membantu 

individu fokus pada apa yang bisa ia kerjakan dan kesuksesan yang ingin ia raih 

selanjutnya (Ram, 2005). Perfeksionis adaptif juga tidak menggantungkan harga 

dirinya pada pendapat orang lain dan memperhatikan evaluasi negatif secara 

berlebihan (Shafique dkk, 2017). Sikap-sikap tersebutlah yang membuat 

perfeksionisme adaptif memiliki hubungan negatif meskipun  tidak signifikan 

dengan stres akademik. 

Hasil ini sesuai pula dengan hubungan negatif yang terdapat di antara 

dimensi O dengan dimensi pemaksaan diri (r=-0,278; p=0,001) dan perilaku (r=-

0,150; p=0,044) pada variabel stres akademik. Hasil tersebut didukung oleh 

penelitian Athulya dkk., (2016) yang menyatakan bahwa dimensi O membantu 

seorang mahasiswa mampu mengorganisir kegiatan-kegiatannya dan memiliki 

kebiasaan kerja yang baik, termasuk mengerjakan tugas kuliah (Blatt dalam 

Ram, 2005). Semakin tinggi dimensi O individu, maka semakin rendah perilaku 

prokrastinasinya yang menjadi bagian dari stres akademik. Prokrastinasi yang 

rendah akan membuat tugas/aktivitas individu tersebut tidak menumpuk dan ia 

tidak mengalami stres berlebihan sebagai dampaknya. Selain itu, semakin 

tingginya dimensi ini juga akan mengurangi kecenderungan individu untuk 

menanggapi stres dengan perilaku negatif, seperti memisahkan diri, menyakiti 

orang lain atau diri sendiri, dan mencoba bunuh diri. 

Kemudian, apabila ditinjau lebih spesifik, hubungan negatif antara 

perfeksionisme adaptif dengan stres akademik terbukti tidak signifikan. Salah 

satu hal yang mampu menjelaskan tidak adanya signifikansi ini ialah konsep 

perfeksionisme adaptif sendiri yang masih belum terlalu jelas (Hewitt dkk., 2017). 
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Tampaknya banyak peneliti telah memaknai konstruk perfeksionisme adaptif ini 

dengan istilah lain, seperti kebutuhan akan berprestasi ataupun kesadaran yang 

berlebihan, karena itulah sifat ini berpotensi memberikan keuntungan. Istilah 

perfeksionisme adaptif belum dibedakan secara konsep maupun empiris dengan 

istilah-istilah tersebut (Hewitt dkk., 2017).  

Kemudian, tidak adanya hubungan hubungan ini juga tidak bisa dimaknai 

dengan semakin tinggi perfeksionisme adaptif akan membuat stres akademik 

semakin rendah. Hal tersebut disebabkan karena karakter perfeksionisme adaptif 

ini membutuhkan proporsi yang pas dan tepat untuk bisa menurunkan stres 

akademik individu. Apabila karakter ini memiliki taraf yang terlalu tinggi, seperti 

standar pribadi (dimensi PS) yang tidak realistis, maka hal ini justru bisa 

membawa dampak berlawanan. Berlaku juga untuk sebaliknya, yaitu jika taraf 

karakter ini terlalu rendah maka tidak akan membawa dampak apapun pada diri 

individu. Jadi, deskripsi di ataslah yang menjelaskan mengapa perfeksionisme 

adaptif tidak berhubungan secara signifikan dengan stres akademik pada 

mahasiswa. 

Selanjutnya, hasil kedua dalam penelitian ini ─ perfeksionisme maladaptif 

memiliki hubungan yang positif dengan stres akademik sejalan pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Li (2017). Shafique dkk. (2017) dalam 

penelitiannya mengungkapkan hubungan antara perfeksionisme maladaptif 

dengan stres dapat dijelaskan melalui perantara rasa takut akan evaluasi negatif 

dari orang lain. Tidak hanya itu, mereka juga merasa takut dan bereaksi secara 

berlebihan terhadap suatu kegagalan, yang pada akhirnya membuat mereka 

lebih terfokus pada rasa stres daripada memikirkan hal-hal apa yang perlu 

mereka lakukan (Flett, Nepon, Hewitt, & Fitzgerald, 2016; Ram, 2005). Ketakutan 
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tersebutlah yang menjadi dasar motivasi mereka dalam mencapai sesuatu (Rice 

dkk, 2015). Pernyataan di atas juga menjelaskan mengapa pada penelitian ini 

ditemukan bahwa rasa takut berlebih pada kesalahan (dimensi CM) berkorelasi 

positif dengan dimensi frustrasi (r=0,156; p=0,038), perubahan (r=0,148; 

p=0,046), pemaksaan diri (0,304; p=0,000), reaksi fisik (r=0,336; 0=0,000), reaksi 

emosi (r=0,254; p=0,002), dan reaksi perilaku (r=0,214; p=0,007) pada variabel 

stres akademik. 

Hasil di atas membuktikan penjelasan di bab sebelumnya, yaitu dimensi 

CM (concern over mistakes) pada perfeksionisme maladaptif memiliki relasi yang 

erat dengan rasa takut pada reaksi emosi stres akademik, sehingga mereka 

terhalang dalam merasakan kebahagiaan dan ketenangan (Lombardo dalam 

Shafique dkk., 2017). Hubungan antara dimensi CM dengan dimensi pemaksaan 

diri juga menggambarkan para perfeksionis maladaptif yang memilih jalan untuk 

menghindari kesalahan melalui prokrastinasi. Mereka berusaha menghindari 

situasi-situasi yang mengundang kritik bagi dirinya. Apabila menghindar tidak 

bisa menjadi alternatif, maka mereka akan melakukan prokrastinasi. Perilaku 

prokrastinasi ini juga didorong oleh dimensi D (r=0,367; p=0,000) yang membuat 

mereka ragu terhadap langkahnya sendiri (Athulya dkk., 2016). Melalui cara 

tersebut, mereka bisa menjadikan ‘kekurangan waktu’ sebagai alasan untuk hasil 

negatif yang mereka dapat (Ram, 2005).  

Pada hasil pengolahan data didapatkan juga bahwa peran orang tua 

(dimensi PC dan PE) berkorelasi positif dengan dimensi tekanan pada variabel 

stres akademik (r=0,209 dengan p=0,008; r=0,346 dengan p=0,000). Salah satu 

hal yang dapat membuat seseorang merasa tertekan yaitu terkait masalah relasi 

dengan lingkungannya, termasuk orang tua (Gadzella, 1994). Jadi, dapat pula 
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dikatakan bahwa ekspektasi dan kritik berlebihan yang diberikan oleh orang tua 

justru dapat menciptakan hubungan yang kurang baik dengan individu dan 

membuatnya merasa tertekan. Dimensi PC sendiri juga berhubungan positif 

dengan reaksi emosi pada stres akademik (r=0,145; p=0,049). Hubungan ini 

menunjukkan bahwa kritik dari orang tua berperan dalam munculnya rasa takut 

dan cemas yang dimiliki oleh individu. 

Selain hasil yang mendukung hipotesis tertera, penelitian ini juga menun- 

jukkan satu hal yang unik, yaitu jenis reaksi pikiran dalam aspek reaksi terhadap 

stressor gugur dalam uji validitas skala. Hal ini dapat memiliki arti bahwa setiap 

orang memiliki reaksi yang beragam terhadap stressor yang mereka hadapi. 

Menurut Ekpenyong, Daniel, dan Aribo (2013), ada berbagai variabel individual 

yang mampu memengaruhi respon individu terhadap stres, di antaranya yaitu 

usia, gaya hidup, etnis, dan kecenderungan genetik. Davis, Burleson, dan 

Kruszewski (2011) juga mengungkapkan pengaruh jenis kelamin dan aktivitas 

harian terhadap respon stres individu. Apabila ditinjau dari teori milik Gadzella 

(1994) sendiri, tidak disampaikan bahwa keempat reaksi adalah dampak yang 

pasti/wajib terjadi pada individu yang mengalami stres akademik. Gadzella 

menyebutkan keempat hal tersebut adalah jenis-jenis reaksi yang dapat timbul 

sebagai akibat dari stres akademik yang dialami mahasiswa. 

 

5.5. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah berjalan sebagaimana mestinya, namun dalam pelak-

sanaannya tentu tidak lepas dari kekurangan yang ada. Adapun keterbatasan 

dari penelitian ini yaitu responden penelitian kurang tersebar secara merata. 

Kemungkinan penyebab terjadinya hal ini ialah peneliti kurang membagikan 



59 
 

 

kuesioner secara luas dan calon responden kurang tertarik untuk mengisi 

kuesioner, sehingga data didominasi oleh responden yang berasal dari daerah 

tertentu, seperti Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga masih melibatkan 

responden mahasiswa secara umum dan belum melihat tingkat ataupun fakultas 

mahasiswa secara spesifik. 
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