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ABSTRAK 

 

Tugas akhir membuat stres, untuk mengatasi stres diperlukan coping stress. 

Coping stress bisa dipengaruhi oleh dukungan sosial teman sebaya atau teman 

seangkatan yang bersama-sama mengerjakan tugas akhir. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan coping stress pada 

mahasiswa angkatan x dalam penyusunan tugas akhir di STIKes Wira Medika Bali. 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini 

sebanyak 155 orang dengan jumlah sampel 112 orang yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi dipilih menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian dukungan sosial 

teman sebaya dikategorikan baik yaitu 87 orang (77,7%), coping stress maladaptif yaitu 

61 orang (54,5%) dan data dianalisis menggunakan uji Rank Spearman didapatkan nilai 

koefisien korelasi (r) 0,319, nilai signifikansi yang diperoleh 0,001 sehingga p value < 

0,05, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya 

dengan coping stress pada mahasiswa angkatan x dalam penyusunan tugas akhir di 

STIKes Wira Medika Bali.  Kesimpulan pada penelitian ini yaitu semakin baik 

dukungan sosial teman sebaya maka semakin baik coping stress pada mahasiswa 

angkatan x dalam penyusunan tugas akhir di STIKes Wira Medika Bali. 
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ABSTRACT 

 

Thesis makes stress, coping with stress is needed to overcome stress. Coping 

stress can be influenced by social support from peers or peers who work together on the 

thesis. This study aimed to determine the relationship of peer social support with 

Coping Stress on Class X Students in the preparation of the final project at STIKes Wira 

Medika Bali. The design of this study used a cross sectional approach. The population 

of this study was 155 people with a sample of 112 people who met the inclusion and 

exclusion criteria select used purposive sampling. The results of peer social support 

research are categorized as good, that is 87 people (77.7%), maladaptive coping stress 

that is 61 people (54.5%) and data were analyse used the Spearman Rank test obtained 

correlation coefficient (r) 0.319, the significant value obtained 0.001 so that the p value 

<0.05, which means there was a significant relationship between social support of 

peers with coping stress on students of class X in the preparation of thesis in STIKes 

Wira Medika Bali. The conclusion of this study is that the better the social support of 

peers, the better coping stress on the students of class X in the preparation of the final 

project at STIKes Wira Medika Bali. 
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PENDAHULUAN 

 

Mahasiswa yang mengenyam di perguruan tinggi wajib menyusun karya 

ilmiah yaitu tugas akhir demi mendapat gelar sarjana strata satu. Bagi beberapa 

mahasiswa tugas akhir merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak jarang mahasiswa 

menjadi tersendat-sendat dikarenakan banyak kesulitan yang dihadapi ketika sedang 

menyusun tugas akhir. Kendala tersebut dimulai dari sulitnya menentukan judul tugas 

akhir, sulitnya mendapatkan tempat penelitian, dosen pembimbing yang sulit ditemui, 

sulitnya mencari literatur (Agung, 2013). Terlalu banyak beban dan tekanan membuat 

mahasiswa menjadi stres. Rutinitas yang monoton membuat mahasiswa menjadi 

sensitif, merasa buntu sehingga stres tersebut muncul (Gunarsa, 2017). 

Prevalensi kejadian stres menurut World Health Organization (2017), 

tergolong cukup tinggi, yaitu dialami oleh lebih dari 350 juta penduduk di dunia dan 

berada di peringkat ke-4 penyakit di dunia (Ambarwati, Pinilih and Astuti, 2017). Data 

Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang 

ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15-24 tahun 

mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Data di Bali 

pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi tentang gangguan mental emosional berada 

pada urutan provinsi ke-17, sebanyak 5,1% dari jumlah penduduk. 

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, stres yang dialami 

mahasiswa kebanyakan bersumber dari stres akademik yaitu stres yang disebabkan 

karena pengaruh proses pembelajaran atau perkuliahan di kampus (Rahmayani, Liza 



 

 

dan Syah, 2019). Selain itu khususnya pada mahasiswa tingkat akhir juga mengalami 

stres dalam penyusunan tugas akhir, yaitu sulit menemui dosen pembimbing, sulit 

mencari referensi, sulit mendapatkan tempat untuk mengambil data, adanya perbedaan 

pendapat antara dosen pembimbing satu dan dua, jenuh saat mengerjakan tugas akhir, 

dan kesulitan menuangkan pikiran kedalam bentuk tulisan, kesulitan membagi waktu 

antara mengerjakan tugas akhir dengan aktivitas lainya (Rozaq, 2014).       

Faktor pencetus stres mahasiswa meliputi, jadwal kuliah yang tidak menentu 

diakibatkan karena dosen yang berhalangan untuk mengajar, permasalahan akan tugas-

tugas yang diberikan oleh dosen terkadang membuat mahasiswa merasa beban termasuk 

menyusun tugas akhir (Agung, 2013). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya stres pada mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir dapat dibagi atas 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari individu yang 

terdiri atas motivasi atau harapan, kondisi fisik dan tipe kepribadian dari mahasiswa itu 

sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu itu sendiri seperti keluarga, 

pekerjaan, fasilitas, lingkungan, literatur, biaya, dosen pembimbing, beban SKS yang 

ada dan faktor-faktor lainnya (Syofia, 2010). Sumber stres tugas akhir dapat berasal dari 

beberapa hal, antara lain frustasi, konflik, dan tekanan (Syamsuddin, 2017).  

Stres adalah hal yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, karena kondisi 

stres dapat memicu atau menstimulus seseorang untuk melakukan respon atau suatu 

kegiatan. Namun jika kondisi stres berlebih, ini akan berpengaruh pada kondisi yang 

dapat memperburuk proses kehidupannya (Stuart, 2016). Stres yang terjadi pada 

mahasiswa akan berdampak pada proses pembelajaran mahasiswa. Dampak pada proses 

pembelajaran dari stres yang dialami mahasiswa, seperti nilai yang menurun, tidak bisa 

fokus dalam berpikir, pikiran menjadi kacau, tidak memiliki semangat dalam 

melakukan akivitas menjadi malas (Rini, Kartika, & Qurroyzhin, 2011). Contoh 

dampak stres yang dialami mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir adalah 

Seorang mahasiswa berinisial EKU berusia 23 tahun, mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta mengaku kesulitan dalam mengerjakan tugas 

akhir, sudah dua semester mengerjakan skripsi masih berada di bab tiga atau bisa 

dikatakan masih mengerjakan proposal, kesulitannya dalam mengerjakan tugas akhir 

antara lain sulit menemukan buku literatur yang sesuai dengan tema judul tugas akhir, 

hambatan dalam melakukan konsultasi seperti bertemu dengan dosen pembimbing, 

banyaknya revisi yang dikerjakan sehingga membuat subjek merasakan pusing dan 

gelisah yang berakibat subjek jatuh sakit untuk beberapa hari dan menunda 

mengerjakan skripsinya, subjek terlihat murung dan mudah tersinggung ketika ditanya 

tentang bagaimana perkembangan tugas akhirnya yang berakibat subjek kurang dapat 

berkontribusi pada lingkungan sekitar dan keluarga subjek (Giyarto, 2018). 

Dampak stres pada diri mahasiswa disebabkan oleh perbedaan karakteristik 

masing-masing mahasiswa. Perbedaan karakteristik yang ada pada diri mahasiswa akan 

menentukan respon mahasiswa terhadap stres yang dihadapi, sehingga akan ada respon 

yang berbeda-beda dari mahasiswa terhadap sumber stres yang sama dan respon yang 

dialami mahasiswa tersebut disebut dengan coping stress (Ningrum, 2011). Coping 

stress didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu berusaha untuk menguasai 

dan menangani situasi stres yang menekan akibat suatu masalah yang sedang dihadapi 



 

 

dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa 

aman (Setipu & Nasution, 2016).  

Stres memiliki gejala yaitu pertama stres psikologis yang dirasakan adalah 

menjadi cemas ketika teman-teman sudah lulus lebih dahulu, gelisah, timbulnya 

perasaan sedih ketika tidak dapat menyelesaikan tugas akhir. Kedua stres biologis atau 

fisiologis yang dirasakan adalah menjadi pusing, berdebar-debar saat akan bimbingan, 

tertekan, menurunnya kesehatan diri. Ketiga stres koginitif yang terjadi adalah banyak 

pikiran, sulit mengambil keputusan, kurangnya konsentrasi saat mengerjakan tugas 

akhir dan (Robbins & Judge, 2014). 

Setelah itu gejala perilaku yang terjadi adalah mereka menjadi sulit tidur, 

mereka akan melakukan aktivitas lain yang dianggap menarik contohnya seperti lebih 

mengutamakan bermain permainan, jalan-jalan, dan nonton film dibanding mengerjakan 

tugas akhir. Apabila mahasiswa tersebut tidak dapat mengatasi kendala-kendalanya, 

maka mahasiswa akan merasakan stres. Stres bisa dialami oleh setiap orang termasuk 

mahasiswa. Dari ketiga gejala yang mahasiswa rasakan, termasuk dalam ciri-ciri dari 

gejala stres (Robbins & Judge, 2014). 

Mahasiswa saat mengerjakan tugas akhir bersama-sama dengan teman merasa 

diri dihargai akan apa yang dikerjakannya. Mahasiswa tersebut merasa teman-teman 

tidak mengabaikan ketika mengerjakan tugas akhir. Sehingga dapat memberikan 

keyakinan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas 

akhirnya (Santrock, 2010). Dukungan sosial teman sebaya dapat memberikan dampak 

positif bagi individu yang akan lebih bisa menerima kenyataan dan dapat berpikir 

positif bahwa individu tersebut dapat mengatasi hambatannya. Beberapa penelitian 

mengatakan bahwa adanya penurunan tingkat stres dengan memberikan dukungan 

sosial bagi individu yang mengalami stres (Sarafino & Smith, 2011). 

Dukungan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain, atau 

mendapat dukungan. Orang dengan dukungan sosial percaya bahwa mereka dicintai, 

dihargai, dan bagian dari jaringan sosial, seperti organisasi keluarga atau komunitas, 

yang dapat membantu pada saat dibutuhkan (Sarafino & Smith, 2011). Dukungan sosial 

yang didapatkan bisa dalam bentuk perhatian emosional, bantuan instrumental, atau 

bantuan informasi. Dukungan sosial teman sebaya adalah dukungan yang diberikan oleh 

teman sebayanya baik secara verbal ataupun non verbal yang akan membuat seseorang 

tersebut merasa terbantu, merasa dipedulikan, dan merasa dihargai (Santrock, 2010). 

Ditinjau dari sumber dukungan sosial yang diterima oleh mahasiswa, mereka 

mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti teman sebaya baik yang 

sedang mengerjakan tugas akhir atau yang tidak mengerjakan. Karena dengan memiliki 

dukungan sosial ini membuat mahasiswa dapat merasa lebih mudah dalam 

menyelesaikan masalah maupun tuntutan yang dihadapi saat mengerjakan tugas akhir 

(Santrock, 2010).  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 

Desember 2019 dengan menggunakan dua kuesioner, yaitu skala dukungan sosial dan 

skala strategi coping dari 10 responden didapatkan bahwa 100% mahasiswa angkatan X 

STIKes Wira Medika Bali yang mengalami stres dalam menyusun tugas akhir 

diantaranya 4 orang responden (40%) mengalami stres ringan, 5 orang responden (50%) 



 

 

mengalami stres sedang, 1 orang responden (10%) mengalami stres berat. Pada tahun 

2018 terdapat 3 orang mahasiswa angkatan VIII dan pada tahun 2019 terdapat 20 orang 

mahasiswa angkatan IX yang telat dalam proses penyelesaian tugas akhir karena cuti 

akademik, bermasalah dalam ekonomi, dan masalah dalam keluarga. Dari beberapa 

angkatan VIII dan IX yang telat dalam proses penyelesaian tugas akhir mengatakan 

sudah mendapatkan dukungan sosial dari teman-temannya seperti dukungan dalam 

bentuk memberikan nasehat, dorongan untuk maju, saran-saran, dan juga informasi, 

tetapi mereka mengabaikan semua dukungan yang diberikan oleh teman-temannya dan 

ada juga yang merespon positif dukungan sosial tersebut dengan berusaha untuk 

menyelesaikan tugas akhirnya dan ada beberapa yang akhirnya lulus.  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan coping stres pada mahasiswa 

angkatan x dalam penyusunan tugas akhir di STIKes Wira Medika Bali. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di STIKes Wira Medika Bali selama satu bulan 

yaitu pada bulan Maret – April 2020. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu jenis penelitian yang 

melakukan waktu pengukuran atau observasi variabel independen dan variabel 

dependen secara bersamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

angkatan X STIKes Wira Medika Bali yang berjumlah 155 orang mahasiswa. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik 

purposive sampling, yaitu suatu penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara 

populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner skala dukungan sosial dan kuesioner skala 

strategi coping, data di analisis menggunakan uji rank spearman.   

 

 

HASIL 

 

Setalah dilakukan analisis di peroleh hasil sebagai berikut: 

 

1. Karakteristik Responden 

 

Tabel 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin F  % 

Laki-laki 29  25,9 

Perempuan 83  74,1 

Total 112 100 



 

 

 

Tabel 2 

Dukungan Sosial Teman Sebaya pada Mahasiswa dalam Penyusunan Tugas Akhir 

di STIKes Wira Medika Bali 

 
Dukungan Sosial Teman 

Sebaya 

F  % 

Baik 87 77,7 

Cukup 24 21,4 

Kurang   1 0,9 

Total 112 100 

 

Tabel 3 

Coping Stress pada Mahasiswa dalam Penyusunan Tugas Akhir di STIKes Wira Medika 

Bali 

 

Coping Stress F  % 

Adaptif  51 45,5 

Maladaptif 61 54,5 

Total 112 100 

 

Table 4 
Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Coping Stress pada Mahasiswa Angkatan X 

dalam Penyusunan Tugas Akhir di STIKes Wira Medika Bali 

 
 Perilaku 

r P 
Dukungan Sosial Adaptif Maladaptif Total 

F  % F  % F  % 

0,319 0,001 

Baik 47 54,0 40 46,0 87 100 

Cukup 4 16,7 20 83,3 24 100 

Kurang 0 0 1 100 1  

Total 51 45,5 61 54,5 112 100 

 

Hasil uji statistik Rank Spearman diketahui nilai signifikansi yang diperoleh 0,001 

sehingga p value < 0,05. Hal ini menyatakan ada hubungan dukungan sosial teman 

sebaya dengan coping stress pada mahasiswa angkatan x dalam penyusunan tugas akhir 

di STIKes Wira Medika Bali. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Dukungan sosial teman sebaya 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa dari 112 responden 

sebagian besar responden yang memiliki dukungan sosial teman sebaya yang 



 

 

dikategorikan baik yaitu sebanyak 87 responden (77,7%), terdapat 24 responden 

(21,4%) memiliki dukungan sosial teman sebaya yang dikategorikan cukup dan terdapat 

1 responden (0,9%) memiliki dukungan sosial teman sebaya yang dikategorikan kurang. 

Dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa mahasiswa keperawatan angkatan x yang 

sedang menyusun tugas akhir memiliki banyak teman dekat yang memberikan semangat 

dan mendengarkan keluh kesahnya saat mengerjakan tugas akhir yang menjadikan 

sebagian besar responden memiliki dukungan sosial teman sebaya yang dikategorikan 

baik.  Hasil tersebut didapatkan dari jawaban kuesioner yang rata-rata menjawab item 

soal no 13 dan 20 pernyataan mengenai teman-teman bersedia mendengarkan keluh 

kesah saat pengerjaan tugas akhir dan teman-teman sering memberikan semangat ketika 

mengerjakan skripsi dengan jawaban sangat setuju dan setuju.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah 

(2017), di Universitas Muhammadiyah Malang, yang menyatakan bahwa dari 320 

responden didapatkan mahasiswa sebagian besar memiliki dukungan sosial teman 

sebaya tinggi atau baik sebesar 166 subyek (51,875%).  

Dalam penelitian ini ditemukan sebagian besar responden dikategorikan 

memiliki dukungan sosial teman sebaya yang baik dilihat dari kerangka konsep terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial teman sebaya seperti keintiman atau 

kedekatan satu individu dengan individu yang lain, harga diri atau memerlukan dan 

menerima bantuan orang lain, dan keterampilan sosial yaitu jaringan sosial atau 

pergaulan yang dimiliki oleh individu (Wardani, 2010). Contohnya yaitu mahasiswa 

yang memiliki dukungan sosial teman sebaya yang baik karena mahasiswa sudah 

menjalin keakraban dengan teman-temannya selama 4 tahun di kampus sehingga 

mereka lebih mengenal dan memiliki rasa saling percaya untuk memberikan dukungan 

dan semangat antara satu sama lain. 

 

Coping stress 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 112 responden sebagian 

besar responden dikategorikan memiliki coping stress maladaptif yaitu sebanyak 51 

responden (45,5%) memiliki coping stress adaptif dan 61 responden (54,5%) memiliki 

coping stress maladaptif. Dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa mahasiswa 

keperawatan angkatan x yang sedang menyusun skripsi melarikan diri dari kenyataan 

atau situasi stres, yang bentuknya seperti sikap apatis atau acuh tak acuh, kehilangan 

semangat, dan menilai negatif terhadap diri sendiri sebagai respon terhadap frustasi atau 

kegagalan dalam memperoleh yang diinginkan sehingga menyebabkan sebagian besar 

responden memiliki coping stress maladaptif atau negatif. Hasil tersebut didapatkan dari 

jawaban kuesioner yang rata-rata menjawab item soal no 6 dan 22 pernyataan mengenai 

berpikir untuk lari dari masalah dan menutup diri dari orang lain dengan jawaban sangat 

setuju dan setuju. Menurut Ningrum (2011), perbedaan karakteristik yang ada pada diri 

mahasiswa akan menentukan respon mahasiswa terhadap stres yang dihadapi, sehingga 

akan ada respon yang berbeda-beda dari mahasiswa terhadap sumber stres yang sama 

dan respon yang dialami mahasiswa tersebut disebut dengan coping stress. Coping 

stress didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu berusaha untuk menguasai 

dan menangani situasi stres yang menekan akibat suatu masalah yang sedang dihadapi 



 

 

dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa 

aman (Setipu & Nasution, 2016).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti 

(2013), di Universitas Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa dari 167 responden 

didapatkan mahasiswa sebagian besar memiliki strategi coping maladaptif dengan 85 

responden (60,7%).  
Berdasarkan sumber stres secara keseluruhan yang paling menonjol dalam 

penelitian ini adalah aspek frustrasi. Frustrasi muncul apabila usaha yang dilakukan 

individu untuk mencapai suatu tujuan mendapatkan hambatan atau kegagalan 

(Imaningsih, 2009). Hambatan ini bisa bersumber dari lingkungan, maupun dari diri 

individu dan keluarga. Pada hasil penelitian sumber stres yang paling tinggi yaitu 

frustrasi karena kesulitan bertemu dengan dosen pembimbing dan kesulitan mencari 

buku referensi. 

Dalam penelitian ini sebagian besar responden dikategorikan memiliki coping 

stress maladaptif atau negatif dilihat dari kerangka konsep dimana sumber stres ada dua 

yaitu internal dan eksternal, setelah diketahui kedua sumber stres tersebut maka ada 

coping stress atau upaya dari seseorang untuk mengurangi stres yang dialami bisa 

berupa coping stress adaptif dan coping stress maladaptif tergantung individu itu 

sendiri. Contoh mahasiswa yang memiliki coping stress maladaptif yang berasal dari 

dalam diri individu atau internal karena mahasiswa tersebut melarikan diri dari 

kenyataan seperti merasa tidak mampu dalam menyelesaikan tugas akhirnya, kehilangan 

semangat, dan menilai negatif terhadap diri sendiri sebagai respon terhadap frustasi atau 

kegagalan dalam memperoleh yang diinginkan. Coping stress adaptif  yang berasal dari 

dalam diri individu atau internal karena mahasiswa tersebut bisa menerima kenyataan 

tentang masalah yang dihadapi seperti merasa mampu dalam menyelesaikan tugas 

akhirnya, memiliki semangat untuk maju, dan menilai positif terhadap diri sendiri. 

 

Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Coping Stress pada 

Mahasiswa Angkatan X dalam Penyusunan Tugas Akhir di STIKes Wira Medika 

Bali 

Berdasarkan uji analisis statistik Rank Spearman hubungan dukungan sosial 

teman sebaya dengan coping stress didapatkan nilai 0,001 sehingga p value < 0,05. Hal 

ini menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman 

sebaya dengan coping stress. Dari  hasil penelitian didapatkan bahwa dukungan sosial 

baik dengan jumlah sebanyak 87, yang memiliki prilaku maladaptif ada 40 orang 

(46,0%), yang memiliki prilaku adaptif ada 47 orang (54,0%), dukungan sosial cukup 

dengan jumlah sebanyak 24, yang memiliki prilaku maladaptif ada 20 orang (83,3%), 

yang memiliki prilaku adaptif ada 4 orang (16,7%), dukungan sosial kurang dengan 

jumlah sebanyak 1, yang memiliki prilaku maladaptif ada 1 (100%). Nilai koefisien 

korelasi pada variable ini 0,319 menandakan hubungan yang rendah antara kedua 

variabel (Sugiyono, 2017). Mengarah ke arah korelasi positif, dapat dimaknai semakin 

tinggi dukungan sosial teman sebaya maka semakin baik coping stress mahasiswa 

angkatan x dalam penyusunan tugas akhir di STIKes Wira Medika Bali. 



 

 

Mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir banyak yang mengalami kendala 

atau hambatan, seperti kesulitan dalam penentuan topik atau judul penelitian, kesulitan 

bertemu dengan dosen pembimbing, kesulitan dalam mencari bahan referensi, dan lain 

sebagainya. Berbagai masalah atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa tersebut 

dapat berdampak pada individu itu sendiri dan apabila berbagai masalah tersebut tidak 

dapat diatasi dengan baik dan efektif, akan memberikan dampak yang negatif pada 

individu tersebut, dan dapat menimbulkan stres (Wijayanti, 2013). Diperlukan suatu 

strategi atau cara untuk dapat menghadapi dan mengatasi masalah tersebut yaitu 

diperlukan suatu strategi coping stress yang efektif yang dapat digunakan oleh 

mahasiswa tingkat akhir dalam menghadapi stres selama penyusunan tugas akhir. Selain 

coping stress mahasiswa juga memerlukan dukungan teman sebaya untuk mengatasi 

stres yang dialami mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir. Dukungan sosial teman 

sebaya dapat berpengaruh pada stres dimana ketika dukungan sosial seseorang tinggi 

maka tingkat stres yang dialami akan menurun (Rohmah, 2017). Dan apabila dukungan 

sosial teman sebaya sudah baik tetapi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

melarikan diri dari kenyataan atau situasi stres, yang bentuknya seperti sikap apatis atau 

acuh tak acuh, kehilangan semangat, dan menilai negatif terhadap diri sendiri sebagai 

respon terhadap frustasi atau kegagalan dalam memperoleh yang diinginkan sehingga 

menyebabkan sebagian besar mahasiswa memiliki coping stress maladaptif atau negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2017), menyatakan bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya terhadap stres pada 

mahasiswa yang mengerjakan skripsi dengan koefisien r sebesar -0,259 dan probabilitas 

(0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat dukungan sosial 

teman sebaya yang diberikan semakin turun tingkat stres pada mahasiswa yang 

mengerjakan tugas akhir.  

Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti dimana dukungan sosial teman 

sebaya dapat mempengaruhi stres pada mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. 

Ketika dukungan sosial yang diberikan kurang maka stres pada mahasiswa yang 

mengerjakan tugas akhir akan memberikan dampak bagi pengerjaannya dan sebaliknya. 

Tersedianya dukungan sosial teman sebaya itu sangat diperlukan sehubungan dengan 

rasa keputusasaan yang dihadapi mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir dan 

diharapkan dengan adanya dukungan dari teman sebaya dan coping stress yang dimiliki 

oleh mahasiswa baik sehingga memberikan dampak positif bagi individu yang akan 

lebih bisa menerima kenyataan dan dapat berpikir positif bahwa individu tersebut dapat 

mengatasi hambatannya dalam penyusunan tugas akhir. Dengan dukungan sosial teman 

sebaya yang baik maka individu percaya bahwa mereka dicintai, dihargai, dan dapat 

menyelesaikan suatu masalahnya. Dan sebaliknya apabila dukungan sosial teman 

sebaya sudah baik tetapi individu itu sendiri melarikan diri dan mengabaikan masalah 

yang dihadapi, individu itu pun akan merasa bahwa mereka tidak dicintai, tidak 

dihargai, dan tidak dapat menyelesaikan suatu masalahnya. 

 

 

 

 



 

 

SIMPULAN 

 

Karakteristik dukungan sosial teman sebaya dengan coping stress mahasiswa 

angkatan x di STIKes Wira Medika Bali sebagian besar responden berada pada jenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 83 orang (74,01%). 

Dukungan sosial teman sebaya mahasiswa angkatan x di STIKes Wira Medika 

Bali sebagian besar responden berada di dukungan sosial teman sebaya baik yaitu 

sebanyak 87 responden (77,07%). 

Coping stress mahasiswa angkatan x di STIKes Wira Medika Bali sebagian 

besar responden memiliki coping stress maladaptif yaitu sebanyak 61 responden 

(54,05%). 

Hubungan yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan 

coping stress pada mahasiswa angkatan x dalam penyusunan skripsi di STIKes Wira 

Medika Bali dengan hasil p value (< 0,05), kekuatan hubungan nilai koefisien korelasi 

(0,319) menandakan hubungan yang rendah antara kedua variabel, dan mengarah ke 

arah korelasi positif. Dukungan sosial baik dengan jumlah sebanyak 87, yang memiliki 

prilaku maladaptif ada 40 orang (46,00%), yang memiliki prilaku adaptif ada 47 orang 

(54,00%), dukungan sosial cukup dengan jumlah sebanyak 24, yang memiliki prilaku 

maladaptif ada 20 orang (83,03%), yang memiliki prilaku adaptif ada 4 orang (16,07%), 

dukungan sosial kurang dengan jumlah sebanyak 1, yang memiliki prilaku maladaptif 

ada 1 (100%).  

 

SARAN 

Bagi responden  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa tentang dukungan 

sosial teman sebaya dengan coping stress dalam penyusunan skripsi. 

  

Bagi institusi  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan refrensi untuk 

penelitian lebih lanjut dan karena coping stress pada penelitian ini baik sehingga tidak 

masalah apabila pembuatan tugas akhir atau skripsi dipertahankan.  

 

Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk penelitian lain yang ingin 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan dapat dijadikan pedoman untuk meneliti 

variabel-variabel seperti faktor-faktor lain yang mempengaruhi strategi coping 

menghadapi stres selama penyusunan tugas akhir skripsi agar lebih efektif dan efisien.   
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