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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

Karakteristik responden pada penelitian ini terdiri dari usia, jenis 

kelamin, angkatan, tempat tinggal, motivasi, manajemen waktu, 

lingkungan sosial dan tingkat stres mahasiswa akhir. Berikut tabel hasil 

dari statistik deskriptif : 

Tabel 4. 1 Distribusi frekuensi dan pemusatan data variabel penelitian dan 

karakteristik responden 

Variabel  Mean  Std. Deviasi 

Usia  21,7 0,745 

Variabel Frekuensi  Persentase (%) 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 

Perempuan  

10 14,3 

60 85,7 

Angkatan  

2016 

2017 

2018 

2 2,9 

10 14,3 

58 82,9 

Tempat tinggal 
Bersama keluarga 35 50 

kost 35 50 

Motivasi 
baik 

Kurang baik 

38 54,3 

32 45,7 

Manajemen waktu 
Baik 

Kurang baik 

38 54,3 

32 45,7 

Lingkungan sosial 
Baik  

Kurang baik  

39 55,7 

31 44,7 

Tingkat Stres 

Ringan  

Sedang 

Berat  

8 11,4 

48 68,6 

14 20 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata usia responden adalah 

22 tahun, didominasi oleh perempuan (85,7%), sebagian besar responden 

berasal dari angkatan 2018 (82,9%) dan untuk tempat tinggal seimbang 

antara tinggal bersama dengan orang tua maupun tinggal di kost. Sebanyak 

54,3% respopnden memiliki motivasi yang baik untuk menyelesaikan 

skripsi di masa normal baru ini. Kemudian sebagian besar responden 

memiliki manajemen waktu yang baik dengan presentase sebesar 54,3%. 

Selanjutnya 55,7% responden memiliki lingkungan sosial yang baik 

selama masa normal baru ini. Pada variabel tingkat stres, sebagian besar 

responden memiliki stres dengan tingkat sedang (68,6%) kemudian pada 

tingkat berat terdapat 14 responden dengan presentase sebesar 20%. 

2. Analisis Bivariat  
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Berikut ini adalah hasil analisis hubungan antara usia, jenis kelamin, 

angkatan, tempat tinggal, motivasi mahasiswa, manajemen waktu, dan 

lingkungan sosial mahasiswa dengan stres mahasiswa keperawatan 

semester akhir yang sedang menyelesaikan skripsi. 

Tabel 4. 2 Hasil crosstabulasi karakteristik responden dan variabel bebas dengan 

variabel terikat 

variabel 

Tingkat stres mahasiswa 
Jumlah P 

value 
Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 

usia 

21 3 10,0 20 66,7 7 23,3 30 100,0 

0,050 
22 4 12,5 25 78,2 3 9,4 32 100,0 

23 1 16,7 3 50,0 2 33,3 6 100,0 

24 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0 2 100,0 

Jenis 

kelamin 

L 2 20,0 4 40,0 4 40,0 10 100,0 
0,435 

P 6 10,0 44 73,3 10 12,0 60 100,0 

Angkatan 

2016 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

0,034 2017 2 20,0 4 40,0 4 40,0 10 100,0 

2018 6 10,3 44 75,9 8 13,8 58 100,0 

Tempat 

tinggal 

Bersama 

orang tua 
3 8,6 23 65,7 9 25,7 35 100,0 

0,180 

kost 5 14,3 25 71,4 5 14,3 35 100,0 

Motivasi  
Baik 7 18,4 24 63,2 7 18,4 38 100,0 

0,196 
Kurang 1 3,1 24 75,0 7 6,4 32 100,0 

Manaje-

men waktu 

Baik 5 13,2 31 81,6 2 5,3 38 100,0 
0,040 

Kurang 3 9,4 17 53,1 12 37,5 32 100,0 

Lingkung-

an sosial 

Baik  7 17,9 28 71,8 4 10,3 39 100,0 
0,005 

Kurang  1 3,2 20 64,5 10 32,3 31 100,0 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan 

secara signifikan dengan stres mahasiswa semester akhir yang sedang 

menyelesaikan skripsi adalah usia (p=0,050), angkatan (p=0,034), 

manajemen waktu (p=0,040), dan lingkungan sosial (p=0,005). Faktor 

yang tidak berhubungan signifikan terhadap stres mahasiswa semester 

akhir yang sedang menyelesaikan skripsi yaitu jenis kelamin (p=0,434), 

tempat tinggal (p=0,180), dan motivasi mahasiswa (p=0,196). 

B. Pembahasan 

1. Gambaran Karakteristik Responden 

a) Usia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden berusia 

22 tahun dengan presentase 45,7%. Usia tersebut menunjukkan bahwa 

responden berada di rentang usia remaja akhir atau dewasa awal 

(Mandira, Efenti & Chasani 2021). Karakteristik usia tersebut 
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didapatkan karena mayoritas mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi merupakan mahasiswa semester akhir pada jenjang S1 

Keperawatan. Sesuai dengan perkembangan mahasiswa yang 

termasuk usia remaja akhir dan dewasa awal pada rentang 18-21 dan 

22-24 tahun (Monks & Knoers 2014). 

Pada tabel 4.2 diketahui presentase tingkat stres mahasiswa 

sedang meningkat pada usia 21 tahun yaitu 20 orang (66,7%) menjadi 

25 orang (78,2%) pada usia 22 tahun. Kemudian pada usia 24 tahun 

seluruh responden memiliki tingkat stres mahasiswa yang tinggi.  

Pada tingkat stres tinggi, semakin bertambah usia semakin sedikit 

frekuensi responden yang menunjukkan bahwa semakin bertambahnya 

usia maka semakin bagus pengelolaan stres yang dimiliki oleh 

mahasiswa. Menurut Stuart & Sundeen (2005) bahwa usia 

berpengaruh terhadap pengalaman seseorang untuk menghadapi 

berbagai macam stressor, semakin bertambah usia seseorang maka 

akan semakin baik pengelolaan stres. 

b) Jenis Kelamin 

Mayoritas jenis kelamin responden penelitian ini adalah 

perempuan dengan jumlah 60 responden dari 70 responden total. 

Mahasiswa keperawatan di dominasi oleh perempuan karena lebih 

banyak perempuan yang berminat di bidang keperawatan dibanding 

dengan laki-laki. Data yang diperoleh sesuai dengan penelitian 

Chahyani (2012) yang menyatakan bahwa mayoritas jenis kelamin 

mahasiswa keperawatan adalah perempuan dikarenakan mayoritas 

peminat jurusan keperawatan adalah perempuan. Hasil 

crosstabulation menunjukkan bahwa mayoritas responden laki-laki 

memiliki tingkat stres yang sedang dan juga tinggi dengan presentase 

masing-masing 40%. Sedangkan responden perempuan mayoritas 

memiliki tingkat stres  sedang dengan presentase 73,3 %. 

c) Angkatan 

Berdasarkan hasil tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas 

responden berasal dari angakatan 2018 dengan jumlah 58 responden. 
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Mahasiswa angkatan tahun 2018 saat ini sedang menempuh semester 

8 dalam studi S1. Normal lama waktu studi mahasiswa S1 adalah 4 

tahun atau sama dengan 8 semester. Menurut Hariyadi et al. (2017), di 

Universitas Brawijaya rata-rata kelulusan mahasiswa adalah 4,52 

tahun pada tahun 2014-2016, kemudian di Universitas Negeri 

Semarang rata-rata lama studi mahasiswa pada tahun2013 adalah 4,1 

tahun. 

Pada crosstable hasil uji Kruskal-Walis menunjukkan signifikansi 

p=0,034 < 0,05 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara 

angkatan responden dengan tingkat stres mahasiswa semester akhir 

yang sedang menyelesaikan skripsi di masa normal baru. Hasil uji 

signifikansi selaras dengan hasil penelitian Zakaria 2017 yang 

menunjukkan bahwa dari kategori angkatan berpengaruh terhadap 

tingkat stres pada mahasiswa semester akhir yakni dari angkatan 2012 

prosentase stres sedang dan tinggi lebih besar dari pada angkatan 2013 

dan pada angkatan 2013 tingkat stres ringan lebih besar. Hal tersebut 

dapat dikarenakan oleh adanya tekanan sosial baik dari keluarga 

maupun dari teman seangkatan yang sudah lulus terlebih dahulu. 

Menurut Aneshensel tekanan sosial yang dirasakan oleh responden 

merupakan dampak dari interaksi dan lingkungan sosial yang 

mengakibatkan terganggunya citra diri dan tekanan sehingga 

meningkatkan stres yang dirasakan oleh responden (Islamia 2012). 

d) Tempat Tinggal 

Tempat tinggal menjadi tinjauan karakteristik responden pada 

penelitian ini dikarenakan tempat tinggal merupakan salah satu faktor 

eksternal yang dapat memengaruhi stres seseorang (Sudarya, Bagia & 

Suwendra 2014). Perbandingan responden yang tinggal bersama 

dengan orang tua dan yang tinggal di-kost yaitu 50:50 dengan masing-

masing 35 responden.  
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2. Gambaran Tingkat Stres Mahasiswa yang Sedang Menyelesaikan 

Skripsi 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa mayoritas mahasiswa semester 

akhir yang sedang menyelesaikan skripsi di masa normal baru memiliki 

tingkat stres yang sedang dengan jumlah 48 responden (68,6%) kemudian 

14 responden (20%)  memiliki tingkat stres yang berat. Menurut Livana & 

Basthomi (2020),  perubahan pada metode pembelajaran akibat dampak 

COVID-19 terhadap psikologis mahasiswa salah satunya adalah stres. 

Stres mahasiswa semester akhir yang sedang menyelesaikan skripsi pada 

masa normal baru ini dapat diketahui dari berbagai gejala stres, dalam 

penelitian ini digunakan kuesioner perceived stress scale  untuk 

mengetahui tingkat stres dan gejala yang dirasakan oleh responden.  

Hasil distribusi frekuensi dan presentase menunjukkan masih terdapat 

mahasiswa 20% yang memiliki tingkat stres berat. Mahasiswa cenderung 

merasa gelisah, tertekan, mudah marah, dan kadang-kadang merasa tidak 

mampu mengontrol rasa mudah tersinggung hingga tidak mampu 

menyelesaikan hal-hal yang dikerjakan. Gejala yang dialami oleh 

mahasiswa tersebut dapat terjadi dikarenakan proses adanya hambatan 

yang dirasakan saat menyelesaikan skripsi dan ketakutan akan hal yang 

belum terjadi sehingga mahasiswa merasa kurang yakin terhadap 

kemampuan pribadi dalam proses menyelesaikan skripsi. Hambatan 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi dapat berupa rumitnya mahasiswa 

berpikir dalam merumuskan masalah, mencari judul yang efektif, kurang 

memahami sistematika proposal dan skripsi, susah mendapat literatur yang 

sesuai baik secara daring maupun luring, kurang memahami topik 

penelitian yang dipilih hingga berujung dengan mengganti topik dan 

memulai proposal dari awal (Kinansih 2011). Kondisi normal baru pasca 

pandemi juga menjadi suatu hambatan bagi mahasiswa dalam 

menyelesaikan skripsi. Dalam penelitian Permatasari et al. (2020) 

disebutkan bahwa mahasiswa kesulitan mendapatkan literatur dan 

melakukan penelitian lapangan yang merupakan kunci utama keberhasilan 

validasi penelitian. Penelitian di berbagai institusi, salah satunya di 
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sekolah dan rumah sakit, juga tidak bisa dilakukan karena keterbatasan 

akses selama masa COVID-19. 

3. Gambaran Motivasi Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 38 responden (54,3%) 

memiliki motivasi yang baik dan 32 responden (45,7%) memiliki motivasi 

yang kurang baik. Data yang diperoleh sesuai dengan penelitian Ariani & 

Jesni (2019) yang menyebutkan bahwa mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

yang sedang menyusun skripsi sudah berusaha sebaik mungkin dalam 

menyelesaikan skripsi meskipun masih ada mahasiswa yang kurang 

sungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsi mereka. Perbedaan yang 

tidak terlalu signifikan antara mahasiswa yang memiliki motivasi baik 

dengan yang kurang baik dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun 

eksternal. 

Indikator dari aspek motivasi terdiri dari hasrat untuk berhasil, 

dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan, 

kegiatan menarik, situasi yang kondusif (Uno 2021). Motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat dipengaruhi 

dari dalam maupun luar diri mahasiswa. Faktor yang memengaruhi dari 

dalam diri mahasiswa seperti yakin akan kemampuan diri, berperan aktif 

dalam proses bimbingan skripsi, semangat ketika menyusun skripsi, 

memiliki target untuk sukses di masa depan. Sedangkan dari luar diri 

mahasiswa berupa dukungan dan penghargaan dari teman sebaya, 

keluarga, maupun dosen pembimbing. Namun kesulitan dalam menjaga 

motivasi dapat juga dipengaruhi oleh kesusahan yang dirasakan mahasiswa 

ketika menyusun skripsi. Ketika mahasiswa mulai lelah dengan kesulitan 

yang dirasakan selama menyusun skripsi maka mahasiswa akan lebih 

mudah jenuh dan kehilangan semangat maupun dorongan. Seperti yang 

terdapat pada penelitian Ariani & Jesni (2019) menurunnya motivasi yang 

dimiliki mahasiswa ketika menyusun skripsi dapat terjadi ketika banyak 

kendala berarti yang dirasakan seperti susahnya mencari buku referensi, 

kesulitan mengolah data penelitian  yang mengakibatkan mahasiswa malas 
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untuk melanjutkan skripsi sehingga motivasi yang semula baik menjadi 

kurang baik. 

4. Gambaran Manajemen Waktu Mahasiswa dalam Menyelesaikan 

Skripsi 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa mayoritas responden (54,3%) 

memiliki manajemen waktu yang baik. Hal tersebut dikarenakan 

mahasiswa sudah dapat memilah kegiatan mana yang seharusnya 

dilakukan terlebih dahulu dan menghindari hal-hal yang menghambat 

target mereka. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mujahidah et al. 

(2014) disebutkan bahwa mahasiswa sudah menetapkan prioritas dalam 

melakukan kegiatan dengan derajat kepentingan yang sudah mereka 

tetapkan. 

 Indikator dalam mengukur manajemen waktu terdiri atas menetapkan 

tujuan dan prioritas, perencanaan dan penjadwalan, kemampuan 

mengendalikan waktu, dan preferensi untuk terorganisasi (Kartadinata & 

Sia 2008). Mahasiswa yang dapat memanajemen waktu yang dimiliki 

dengan baik akan memiliki tujuan hidup jangka panjang maupun pendek, 

membuat skala prioritas, mengorganisir kegiatan dan memanfaatkan 

waktunya dengan baik. Ketika mahasiswa tidak memiliki manajemen 

waktu yang baik maka tingkat kesulitan dalam menyelesaikan skripsi akan 

semakin tinggi. Sesuai dengan penelitian Hakim et al. (2019) bahwa 

hambatan terbesar mahasiswa dalam menyusun skripsi adalah 

ketidakmampuan mahasiswa dalam mengelola waktu. 

5. Gambaran Lingkungan Sosial Mahasiswa dalam Menyelesaikan 

Skripsi 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 39 responden (55,7%) 

memiliki lingkungan sosial yang baik dan 31 responden (44,7%) memiliki 

lingkungan sosial yang kurang baik. Lingkungan sosial yang baik dapat 

disebabkan karena kebutuhan mahasiswa untuk menjaga psikis ketika 

menyelesaikan skripsi maka mahasiswa mencari maupun memilah 

lingkungan sosial yang baik agar tidak menambah tekanan yang mereka 

rasakan. Sesuai dengan penelitian Astuti & Hartati (2013)disebutkan 
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bahwa dukungan sosial akan tepat diterima ketika waktu dan situasi yang 

dimiliki juga tepat. 

Indikator lingkungan sosial menurut Dalyono (2015) yaitu lingkungan 

pergaulan antar manusia yang dapat memengaruhi satu sama lain, baik 

dalam lingkup keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Dalam kurun 

waktu sebulan mayoritas responden mengatakan sangat sering 

mendapatkan dukungan dari keluarga ketika sedang menyusun skripsi dan 

sangat sering mendengarkan curahan hati responden mengenai skripsi 

responden. Sejalan dengan penelitian Sari (2016) bahwa mahasiswa yang 

sedang menyususn skripsi perlu mendapatkan dorongan, dampingan, 

perhatian, dan kasih sayang dari anggota keluarganya untuk menambah 

semangat mahasiswa dan mengurangi stres yang dapat menghambat 

mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Selanjutnya mayoritas responden 

mengatakan bahwa teman-teman responden selalu memberi motivasi 

kepada responden untuk segera menyelesaikan skripsi dan responden 

sering kehilangan konsentrasi kektika menyusun skripsi bersama teman 

yang sedang bermain. Adanya dukungan dan pergaulan yang didapat oleh 

mahasiswa dari teman sebayanya baik yang sedang menyusun skripsi 

maupun tidak, sangat memengaruhi mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah maupun tuntutan yang dirasakan ketika menyelesaikan skripsi 

(Rohmah 2017). Kemudian mayoritas responden mengatakan bahwa dosen 

pembimbing skripsi mereka selalu menyediakan waktu yang cukup untuk 

melakukan bimbingan skripsi dan selalu membantu responden ketika 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi. Dalam menyusun 

skripsi mahasiswa akan lebih cepat selesai apabila komunikasi yang 

terjalin dengan dosen pembimbing lancar dan juga memahami metodologi 

yang harus digunakan, sesuai dengan Ningrum (2012) yang menyatakan 

bahwa sebagian besar kendala yang dimiliki oleh mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi yaitu kesulitan dalam berhubungan dengan dosen 

pembimbing dan kurang menguasai metodologi penelitian maupun konsep 

dari penelitian mereka. 
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6. Hubungan Motivasi dengan Tingkat Stres Mahasiswa 

Selanjutnya untuk analisis bivariat dengan uji Kolmogorov Smirnov 

pada tabel 4.2 didapatkan hasil signifikansi p=0,196 > 0,050 yang artinya 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stres mahasiswa semester 

akhir dengan motivasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Hal tersebut tidak 

sesuai dengan teori Kariv & Heiman (Sutjiato 2015) dimana motivasi 

merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi stres. Hasil 

penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian Seto et al. (2020) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi terhadap tingkat 

stres mahasiswa dalam penulisan tugas akhir. Pada penelitian Marsellyna 

(2022) terdapat hubungan negatif antara motivasi dengan tingkat stres 

mahasiswa tingkat akhir di masa pandemi COVID-19 yang artinya 

semakin tinggi tingkat stres yang dimiliki mahasiswa maka semakin 

rendah motivasi yang dimiliki oleh mahasiswa.  

Dalam hasil crosstable menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang begitu signifikan antara mahasiswa yang memiliki motivasi baik 

maupun yang kurang baik karena masing-masing 7 responden memiliki 

tingkat stres yang tinggi dan 24 responden memiliki tingkat stres yang 

sedang. Disebutkan bahwa kecemasan mahasiswa saat pandemi dapat 

muncul karena kurangnya kemampuan mahasiswa untuk mengambil data 

penelitian dan literatur luar jaringan saat ini, khawatir mengenai kejadian 

dimasa depan dimana kecemasan tersebut dapat menimbulkan reaksi stres 

yang seharusnya menurunkan motivasi mahasiswa dalam menyusun 

skripsi (Savira et al. 2021). Berdasar hasil penelitian didapatkan bahwa 

mayoritas mahasiswa memiliki motivasi yang baik disaat stres yang 

dimiliki berada pada rentang sedang menuju berat, hal tersebut dapat 

dikarenakan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal yang dimiliki 

mahasiswa untuk menumbuhkan dorongan dalam diri masing-masing agar 

dapat menjaga motivasai selama menyelesaikan skripsi pada saat normal 

baru. 
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7. Hubungan Manajemen Waktu dengan Tingkat Stres Mahasiswa 

Hasil analisis bivariat dengan uji Kolmogorov Smirnov yang tertera 

pada tabel 4.2 menunjukkan nilai signifikansi p=0,040<0,050 yang dapat 

diartikan bahwa manajemen waktu berhubungan dengan tingkat stres 

mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan skripsi di masa normal baru. 

Sejalan dengan penelitian Rusdi et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara stres mahasiswa dengan manajemen 

waktu mahasiswa. Menurut teori Kariv & Heiman (Sutjiato 2015) juga 

disebutkan bahwa salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan stres 

adalah manajemen waktu. Mahasiswa dengan manajemen waktu yang baik 

akan memiliki tingkat stres yang relatif rendah karena waktu yang mereka 

miliki digunakan dengan sebaik mungkin sehingga target dalam 

menyelesaikan waktu akan terpenuhi dengan tepat waktu. Menurut Covey 

kegiatan menunda-nunda dalam melakukan aktivitas yang cukup penting 

yang dapat dikerjakan sedini mungkin akan mengakibatkan desakan yang 

dapat memicu peningkatan level stres individu (Rusdi 2015). 

8. Hubungan Lingkungan Sosial dengan Tingkat Stres Mahasiswa 

Analisis bivariat dengan uji Kolmogorov Smirnov yang terdapat pada 

tabel 4.2 menunjukkan nilai signifikansi p=0,005<0,050 yang dapat 

diartikan bahwa lingkungan sosial mahasiswa berhubungan dengan tingkat 

stres mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. Hasil penelitian 

sesuai dengan teori Kariv & Heiman (Sutjiato 2015) dan hasil penelitian 

Lestari et al. (2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

dukungan sosial dengan tingkat stres mahasiswa akhir D4 Kebidanan 

Universitas Aisyiyah Yogyakarta. lingkungan sosial memengaruhi stres 

yang dirasakan oleh mahasiswa akhir karena lingkungan sosial merupakan 

tempat mahasiswa berinteraksi sehari-hari dan mendapatkan berbagai 

dukungan maupun tekanan. Oford (Tarigan 2018) menyatakan bahwa 

social support dapat menekan pengaruh stres yang dirasakan oleh manusia. 

Dukungan sosial yang diberikan kepada mahasiswa menurut Luo & Wang 

(2009) akan mengurangi tekanan yang dapat menimbulkan stress atau 

meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tuntutan sehingga mencegah 
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individu menilainya sebagai kondisi yang penuh tekanan (Yu et al. 2020). 

Proses interaksi yang terjadi di lingkungan sosial mahasiswa menyebabkan 

mereka juga mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut (Astuti & 

Hartati 2013). Menurut Alemi (Cullum et al. 2013) aspek dukungan sosial 

dapat dilihat dari sisi pendekatan fungsi, selain itu pengukuran mengenai 

dukungan sosial juga bervariasi sesuai dengan sumber/tipe dari penyedia 

dukungan sosial misal keluarga atau di luar keluarga, dari sisi satuan/unit, 

dukungan sosial dapat berbentuk jaringan kerja ataupun diberikan secara 

individual. 

9. Hubungan Tempat Tinggal dengan Tingkat Stres Mahasiswa 

Hasil crosstable di atas menunjukkan bahwa responden yang tinggal 

bersama dengan orang tua (8,6%) lebih sedikit mengalami stres tingkat 

rendah dibanding dengan responden yang tinggal di kost (14,3%). 

Selanjutnya pada stres tingkat sedang, responden yang tinggal bersama 

orang tua (65,7%) lebih rendah dibanding dengan responden yang 

menyelesaikan skripsi di kost (71,4%). Sedangkan pada tingkat stres tinggi 

mengalami kebalikan dari tingkat stres yang lain dimana responden yang 

tinggal bersama orang tua (25,7%) lebih banyak jumlahnya dibanding 

responden yang menyelesaikan skripsi di kost (14,3%).  

Hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan p=0,180 > 0,05 yang 

artinya tidak terdapat hubungan antara tempat tinggal responden dengan 

stres mahasiswa semester akhir yang sedang menyelesaikan skripsi di 

masa normal baru. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Ismiati 2015) yang 

menuliskan bahwa tempat tinggal berpengaruh terhadap mahasiswa tingkat 

akhir yang sedang menyusun skripsi dikarenakan lingkungan yang tidak 

kondusif dan kurang nyaman ketika mahasiswa berada di kos. Namun 

hasil penelitian yang didapat sejalan dengan hasil penelitian (Sutjiato & 

Tucunan 2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

tempat tinggal dan stres mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa responden yang tinggal di kos belum tentu lebih stres dibandingkan 

yang tinggal bersama dengan orang tua. Hal tersebut dikarenakan banyak 

teman di tempat kos yang dapat membantu atau memberikan saran ketika 
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ada masalah saat menyelesaikan skripsi. Demikian pula pada responden 

yang tinggal bersama dengan orang tua, belum tentu tidak akan mengalami 

stres karena ketika di rumah bersama orang tua maupun keluarga akan 

terdapat lebih banyak tekanan dan tuntutan yang dapat memengaruhi stres 

mahasiswa. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini ialah terdapat beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi stress mahasiswa namun belum dapat dikendalikan oleh peneliti. 

  


