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BAB V 

HASIL PENELITIAN  

  

A. Rangkuman Hasil Penelitian 

Mahasiswa yang ada di UNIKA Soegijapranata berasal dari berbagai 

daerah Indonesia. Baik itu berasal dari daerah yang dekat dengan Semarang 

maupun berasal dari daerah yang jauh seperti berasal dari luar Pulau Jawa. 

Perbedaan kebudayaan yang dialami oleh mahasiswa yang berasal dari luar 

Pulau Jawa tersebut mengakibatkan stres tersendiri. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimanakah dinamika stres yang dialami oleh mahasiswa yang berasal dari 

luar Pulau Jawa.  

Dalam penelitian ini, melalui pengumpulan data observasi dan 

wawancara, diketehui dinamika stres yang dialami oleh mahasiswa yaitu 

faktor penyebab stres (stresor) eksternal yaitu stressor yang berasal dari 

keluarga dan lingkungan di sekitar subjek. Gejala stres yang dialami adalah 

gejala fisik, psikis, interpersonal atau perilaku maupun intelektual, dan coping 

stressnya berupa  Problem Focused Coping maupun Emotion Focused 

Coping. 

Faktor-faktor penyebab stres pada subjek adalah stresor eksternal 

(berasal dari komunitas dan lingkungan keluarga subjek) ini berupa perbedaan 

bahasa, pola pikir dan tingkah laku antara daerah tempat asal subjek dengan 

Semarang, perbedaan selera makan dan banyaknya waktu luang yang ada, 

selain itu juga ada faktor perbedaan peraturan antara keluarga asal dengan 

keluarga dimana subjek tinggal sekarang. Faktor berupa perbedaan bahasa, 

pola pikir dan tingkah laku ini dialami baik oleh subjek satu maupun subjek 

dua, tetapi lebih berat dialami oleh subjek satu karena subjek mengalami suatu 

kejadian dengan teman-teman kuliah subjek sehingga subjek tidak dapat 
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membaur dengan teman-teman subjek yang lain, sedangkan pada subjek dua, 

subjek masih dapat membaur dengan teman-teman sekelas atau dengan orang-

orang yang telah mengenal subjek akan tetapi menghindari untuk bertemu 

dengan orang yang belum dikenalnya.  

Selain faktor perbedaan bahasa, pola pikir, dan tingkah laku, hal lain 

yang juga merupakan faktor penyebab stres adalah masalah selera makan, 

masalah ini dialami oleh subjek dua dimana subjek yang telah terbiasa dengan 

selera makan daerah asalnya yaitu makanan yang dominan rasa asin dan pedas 

mengalami kesulitan dalam menerima masakan di Semarang yang rasa 

dominannya adalah manis. Hal ini tidak begitu menyebabkan kesulitan bagi 

subjek satu karena memang subjek satu lebih menyukai makanan dengan rasa 

manis yang dominan. Banyaknya waktu luang yang dialami oleh subjek juga 

menjadi stresor tersendiri. Hal ini dialami oleh subjek satu dan dua, tetapi 

lebih berpengaruh pada subjek dua yang pada waktu SMA mengikuti banyak 

kegiatan baik kegiatan sekolah maupun kegiatan lainnya sehingga subjek 

sudah terbiasa untuk selalu sibuk, maka saat keadaan subjek dengan banyak 

waktu luang mengakibatkan subjek bingung untuk mengisi waktu..  

Perbedaan peraturan antara keluarga asal dengan keluarga dimana 

subjek tinggal juga menjadi stressor. Hal ini dialami oleh subjek dua yang 

harus tinggal dengan keluarga pamannya. Hal ini tidak dialami oleh subjek 

satu karena subjek satu kos dimana peraturan yang ada juga tidak terlalu 

mengikat dan juga lebih bebas daripada jika tinggal bersama dengan keluarga. 

Gejala stres fisik terdiri dari sakit kepala, keringat berlebih, gangguan 

tidur, diare dan sakit maag dan juga gangguan makan.. Gejala sakit kepala ini 

dialami oleh baik subjek satu maupun subjek dua. Gejala berupa keringat 

berlebih dialami baik subjek satu maupun subjek dua. Gejala gangguan tidur 

juga dialami oleh subjek satu dan dua, tapi lebih parah pada subjek satu, 



 

 

80

karena selain tidak bisa tidur, kalau tidur subjek juga mengalami mimpi buruk, 

pada sujek dua, subjek hanya mengalami kesulitan untuk tidur, tanpa disertai 

dengan gangguan yang berupa mimpi buruk. Gejala berupa diare hanya 

dialami oleh subjek satu, dan tidak dialami oleh subjek dua. Gejala sakit maag 

ini hanya dialami oleh subjek dua saja. Hal ini juga berhubungan dengan 

gejala gangguan makan yang dialami oleh subjek. Pada subjek satu, gejala 

gangguan makan yang dialami oleh subjek saat sedang stres adalah makannya 

menjadi berlebihan, sedangkan pada subjek dua, gangguan makan yang 

dialami adalah, subjek menjadi kehilangan selera makan. 

Coping stress yang dilakukan oleh subjek satu maupun subjek dua 

adalah coping stress dalam bentuk Problem Focused Coping  maupun 

Emotion Focused Coping hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Problem 

Focused Coping yang dilakukan adalah mengisi waktu dengan mengobrol 

bersama dengan teman dan membaca komik, menggambar, membuat puisi, 

hati-hati dalam bergaul dengan orang yang tidak dikenal, mencari dukungan 

dari teman maupun keluarga, mempelajari dan beradaptasi dengan bahasa, 

pola pikir, dan tingkah laku di lingkungan yang baru, dan langsung 

menghadapi masalah. Emotion Focused Coping yang dilakukan dalam bentuk 

cerita pada teman dan keluarga, pasrah, jalan-jalan, mendengarkan musik,  dan 

menangis. 

Mengisi waktu dengan mengobrol bersama dengan teman-teman 

dilakukan oleh subjek satu maupun subjek dua, tetapi kegiatan membaca 

komik hanya dilakukan oleh subjek satu. Menggambar, membuat puisi 

dilakukan oleh subjek satu saja. Hati-hati dalam bergaul dengan orang yang 

tidak dikenak dilakukan oleh subjek satu dan subjek dua tetapi terlihat jelas 

pada subjek satu yang hanya bergaul bersama dengan teman-teman 

sekelompoknya saja. Mencari dukungan dari keluarga maupun teman 
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dilakukan oleh baik subjek satu maupun subjek dua. Mempelajari dan 

beradaptasi dengan bahasa, pola pikri dan tingkah laku di lingkungan yang 

baru dilakukan oleh baik subjek satu maupun subjek dua. Melakukan tindakan 

langsung untuk menghadapi masalah dilakukan oleh subjek dua. 

Coping stress dengan bercerita kepada teman maupun keluarga 

dilakukan oleh subjek satu dan juga subjek dua. Pasrah pada keadaan juga 

merupakan salah satu bentuk coping yang dilakukan baik oleh subjek satu 

maupun subjek dua. Jalan-jalan untuk menghilangkan stres dilakukan oleh 

kedua subjek. Mendengarkan musik merupakan bentuk coping yang dilakukan 

oleh subjek dua. Menangis dilakukan oleh subjek dua saja.  
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Skema 3. Skema Seluruh Subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stresor:  
Stresor eksternal: 
- Perbedaan bahasa, pola pikir 

dan tingkah laku 
- Tanggapan buruk dari teman 

kuliah&yang tidak kenal 
- Terlalu banyak waktu luang 
- Rasa masakan yang dominan 

manis 
- Perbedaan aturan  keluarga 

Kemampuan: 
- Tidak menguasai bahasa 

Jawa 
- Pola pikir dan tingkah laku 

yang berbeda 
- Suka masakan pedas&asin 

Stres:                                          
Gejala Fisik:                            Gejala Perilaku: 
- Keringat berlebih                     - Lupa janji 
- Sakit kepala      - Mendiamkan org.lain 
- Gangguan tidur   
- Diare 
- Gangguan makan 
- Maag 
Gejala Psikis:   Gejala Intelektual: 
- Gelisah   - Suka melamun 
- Bingung   - Sulit konsentrasi 
- Menarik diri   - Kehilangan rasa humor 
- Tidak aman   - Daya ingat menurun 
- Tegang 
- Ragu 
- Takut 
- Cepat tersinggung 
- Gugup 
- Bosan 
- Mudah marah 
- Menarik diri

Coping: 
PFC: 
- Mengisi waktu dengan 

baca komik dan ngobrol 
dengan teman 

- Menggambar, coretan/ 
puisi 

- Belajar bahasa, pola pikir 
dan tingkah laku 

- Hati-hati bergaul dgn org 
yang tidak kenal 

- Mencari dukungan 
teman&keluarga 

EFC: 
-    Bercerita  ke ibu&teman 
- Menahan diri 
- Pasrah 
- Berjalan ke Mall/ tempat 

rekreasi 
- Menangis  
- Mendengar musik
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B. Pembahasan 

Pendidikan dewasa ini semakin dirasa penting mengikuti 

perkembangan jaman yang serba maju dan teknologi yang serba canggih. Hal 

ini menjadikan tuntutan dalam hidup juga menjadi tinggi. Tingkat persaingan 

juga semakin ketat. Salah satu yang menjadi persyaratan utama dalam 

memenangkan persaingan saat ini adalah dengan tingkat pendidikan yang 

semakin baik dan juga dengan mutu pendidikan yang semakin baik. 

Sayangnya, ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang pendidikan yang baik 

masih belum dapat disediakan secara merata di Negara Indonesia ini.  

Sarana dan fasilitas yang baik terdapat sebagian besar di Pulau Jawa. 

Hal ini mengakibatkan bagi penduduk yang bertempat tinggal di luar Pulau 

Jawa yang ingin mendapat pendidikan tinggi dengan mutu yang baik akan 

mengupayakan agar dapat melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan 

tinggi yang ada di Jawa.  

Sering kali pengambilan keputusan tersebut kurang dibarengi dengan 

persiapan bagi calon mahasiswa tersebut. Para calon mahasiswa tersebut 

sering kali berangkat tanpa sebelumnya melakukan proses adaptasi terlebih 

dahulu terhadap lingkungan baru yang akan dijalani oleh para calon 

mahasiswa tersebut. Hal ini sering terlewatkan baik oleh para mahasiswa 

maupun oleh keluarga calon mahasiswa tersebut. Atau kalaupun hai ini 

disadari, meraka akan menganggap remeh akan hal tersebut.  

Pada kenyataanya, hal yang pada awalnya dianggap remeh tersebut 

akan memberi pengaruh yang cukup besar dan mengakibatkan hambatan yang 

cukup berarti bagi calon mahasiswa tersebut saat sudah mulai menepuh 

pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Hambatan yang tidak dapat langsung 

diselesaikan tersebut tentunya akan mengakibatkan stres tersendiri. Hambatan 

tersebut dapat dikurangi bahkan dihilangkan jika para mahasiswa tersebut 
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telah melakukan proses adaptasi terlebih dahulu. Dengan berkurangnya 

hambatan tersebut, tentunya stres yang dihadapi oleh para mahasiswa tersebut 

juga akan berkurang bahkan tidak mengalami stres dan mahasiswa dapat 

menempuh pendidikan dengan baik. 

Menurut Spielberger dan Sarajoh (dikutip Handoyo, 2001, h.60-74) 

stres sebagai situasi yang menuntut seseorang di luar batas kemampuannya 

untuk beradaptasi. Maramis (1997, h.379) mengartikan stres sebagai segala 

masalah atau tuntutan penyesuaian diri, yang bila tidak diatasi dengan baik, 

akan mengganggu keseimbangan hidup dari manusia.  Hal ini sesuai dengan 

keadaan subjek pada awal kuliah di Semarang. Situasi yang menuntut subjek 

untuk dapat beradaptasi agar tidak mengganggu perkuliahan. 

Sumber stres pada subjek adalah merupakan sumber stres eksternal 

yaitu masalah perbedaan bahasa, pola pikir, tingkah laku, perbedaan selera, 

dan juga perbedaan peraturan keluarga antara keluarga asal subjek dengan 

keluarga yang saat ini menjadi tempat tinggal subjek. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Hardjana (1994, h.26-35) yang menyatakan sumber stres terbagi 

dua kategori yaitu: 

a. Sumber internal 

Stres dapat bersumber pada orang yang mengalami stres lewat 

penyakit (illness) dan pertentangan (conflict). 

b. Sumber eksternal 

Stres dapat bersumber dari keluarga dan lingkungan. Keluarga 

menjadi salah satu sumber stres karena di dalamnya setiap anggota 

keluarga memiliki perilaku, kebutuhan, dan kepribadian yang berbeda-

beda. 

Gejala-gejala stres yang dialami oleh subjek adalah gejala fisikal 

yaitu keringat berlebih, sakit kepala, gangguan tidur, perubahan selera 
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makan, diare dan maag. Gejala emosional yang dialami oleh subjek 

adalah gelisah, bingung, menarik diri, merasa tidak aman, tegang, ragu, 

takut, cepat tersinggung, gugup, bosan, mudah marah. Gejala 

interpersonal yang ditunjukkan oleh subjek adalah subjek sering lupa 

janji, dan juda mendiamkan orang lain. Gejala intelektual juga dialami 

oleh subjek yaitu suka melamun, daya ingat menurun, sulit konsentrasi, 

kehilangan rasa humor. Dari gejala-gejala yang diperlihatkan oleh subjek, 

maka dapat diketahui bahwa subjek mengalami stres pada saat awal 

kuliah di Semarang. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Doelhadi dan 

Subekti (1997, h.384) yang membagi gejala stres menjadi: 

a. Gejala fisik, meliputi : 

1) Sulit tidur, tidur tidak teratur, bangun terlalu awal, dan tidurnya 

dapat terlantar. 

2) Sakit kepala, pusing-pusing, dan pening. 

3) Perut merasa sembelit, dan sulit membuang air besar. 

4) Berubah selera makannya. 

5) Tekanan darah tinggi atau serangan jantung. 

6) Banyak melakukan kekeliruan maupun kesalahan dalam kerja dan 

hidup. 

b. Gejala emosional, meliputi : 

1) Marah-marah. 

2) Mudah tersinggung dan terlalu sensitif. 

3) Suasana hati (mood) berubah dengan cepat. 

4) Ada kelesuan mental (burn out). 

5) Agresif terhadap orang lain dan gampang bermusuhan serta 

gampang menyerang. 
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c. Gejala intelektual, meliputi : 

1) Daya ingat menurun. 

2) Sulit memusatkan pikiran atau konsentrasi. 

3) Prestasi kerja dan produktivitas menurun. 

4) Suka melamun berlebihan. 

5) Kehilangan rasa humor yang sehat. 

d. Gejala interpersonal, meliputi : 

1) Acuh tak acuh dan mendiamkan orang lain. 

2) Kepercayaan terhadap orang lain kurang.  

3) Mudah mengingkari janji terhadap orang lain. 

Sesuai dengan pendapat Flemingg, dkk, (1984, h.221) yang 

menyatakan bahwa Coping juga diartikan sebagai respon terhadap stress 

yaitu apa yang dilakukan oleh individu, yang dirasakannya dan 

dipikirkannya untuk mengontrol, mentolerir dan mengurangi efek negatif 

dari situasi yang dihadapi. Saat seseorang mengalami stres, maka orang 

tersebut akan melakukan suatu usaha untuk dapat mengurangi bahkan 

menghilangkan stres tersebut. Usaha atau tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang tersebut di kenal dengan coping stress.  

Menurut Carven, dkk (1989, h.268) coping stress ada dua jenis 

yaitu Problem Focesed Coping yang memfokuskan pada pemecahan 

masalah dan Emotion Focused Coping yang memfokuskan pada emosi. 

Jenis-jenis coping stres yang memfokuskan pada pemecahan masalah 

(problem focused coping), terdiri dari : 

a. Keaktifan diri, adalah suatu tindakan yang mencoba menghilangkan 

atau mengelabuhi penyebab stres atau untuk memperbaiki akibat yang 

ditimbulkan, dengan kata lain bertambahnya usaha seseorang untuk 

melakukan coping, antara lain dengan bertindak langsung. 
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b. Perencanaan, adalah memikirkan tentang bagaimana mengatasi 

penyebab stres, contohnya dengan membuat strategi untuk bertindak, 

memikirkan tentang langkah apa yang perlu diambil dalam menangani 

suatu masalah. 

c. Kontrol diri, adalah individu membatasi keterlibatannya dalam 

aktivitas kompetisi atau persaingan dan tidak bertindak terburu-buru 

menunggu, sehingga layak untuk melakukan suatu tindakan dengan 

mencari alternatif lain. 

d. Mencari dukungan, adalah mencari nasehat, pertolongan, informasi, 

dukungan moral, empati, dan pengertian. 

Sedangkan coping stres yang memfokuskan pada emosi (emotion focused 

coping), yaitu : 

a. Mengingkari, adalah suatu penghindaran atau pengingkaran 

terhadap suatu masalah. 

b. Penerimaan diri, adalah suatu situasi yang penuh dengan tekanan 

sehingga keadaan ini memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut. 

c. Religiusitas, adalah sikap individu untuk menenangkan dan 

menyelesaikan masalah-masalah secara keagamaan.  

Hal ini sesuai dengan coping stress yang dilakukan oleh subjek 

yaitu mengisi waktu dengan membaca komik dan mengobrol bersama 

dengan teman, menggambar, membuat puisi, melakukan adaptasi bahasa, 

pola pikir, dan tingkah laku, mencari dukungan dari teman dan keluarga, 

lebih berhati-hati dalam bergaul dengan orang yang tidak dikenal, dan 

langsung mengahadapi masalah yang ada. Selain itu, dapat juga dilakukan 

dengan cara yang lain seperti bercerita kepada teman maupun keluarga, 

menahan diri, bersikap pasrah, menangis, jalan-jalan, dan mendengarkan 

musik. 
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Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memiliki kelemahan 

sehingga dapat diakui bahwa penelitian kurang maksimal. Kelemahan 

dalam penelitian ini berkaitan dengan alat pengumpulan data. Pada proses 

pengumpulan data dengan metode wawancara, subjek penelitian ini 

menolak untuk direkam pembicaraannya. Kalaupun subjek tidak menolak, 

saat peneliti mengambil data dengan menggunakan tape recorder, subjek 

menjadi tidak terbuka kepada peneliti. Banyak hal yang tidak diceritakan 

kepada peneliti. Setelah peneliti mencoba untuk mengambil data tanpa 

menggunakan perekam, subjek dapat bercerita dengan lebih terbuka. Akan 

tetapi hal ini mengakibatkan peneliti tidak dapat menyimpan dan mencatat 

data secara lengkap. Resiko ini ditempuh oleh peneliti guna untuk 

mendapatkan data penelitian yang lebih lengkap. 

Kelemahan yang lain adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan metode observasi hanya dilakukan sekali dan 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dilakukan 

dua kali mengakibatkan data yang didapatkan menjadi kurang lengkap. 
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