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Kata Kunci: Dukungan Sosial dan Stres Mahasiswa 

Dukungan sosial merupakan bentuk hubungan interpersonal yang 

memberikan bantuan pada individu berupa perhatian, bantuan instrumental, 

pemberian informasi dan penghargaan atau penilaian pada individu oleh 

lingkungan  sosialnya. Dukungan sosial dapat berasal dari berbagai sumber yang 

berbeda, seperti pasangan hidup, keluarga, teman, rekan sekerja, atau 

komunikasi. Pada penelitian ini dukungan sosial akan difokuskan pada 

dukungan dosen pembimbing skripsi karena interaksi yang paling banyak 

dilakukan mahasiswa yang sedang menyusun skripsi adalah dengan dosen 

pembimbing.  

Stres merupakan suatu keadaan yang dihasilkan ketika manusia dan 

lingkungan  bertransaksi  - baik nyata atau tidak nyata - antara tuntutan situasi dan 

sumber-sumber yang dimiliki manusia, menyangkut kondisi biologis, psikologis 

atau sosial. Stres dapat dikonseptualisasikan dalam 3 cara (Baum; Coyn & 

Holroyd; Hobfoll, dalam Sarafino, 1998): (1) Stres sebagai stimulus, (2) Stres 

sebagai respon, (3) Stres merupakan proses yang melibatkan stressor dan strain. 

Stres melibatkan reaksi biologis, psikologis, dan sosial, yang dapat  berarti 

sebagai keadaan yang negatif (distress) dan keadaan yang positif (eustress). 

Stres mahasiswa yang tengah menyusun skripsi mengacu pada stres yang berarti 

keadaan negatif (distress), merupakan keadaan yang tidak menyenangkan karena 

adanya kesenjangan antara tuntutan dari luar dan kondisi dari dalam mahasiswa 

pada saat mereka menyusun skripsi. Skripsi merupakan tugas akhir sebagai 

perwujudan kemampuan meneliti calon ilmuwan pada jenjang program Sarjana 

(S1). 

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana tingkat 

dukungan sosial dosen pembimbing terhadap mahasiswa yang tengah mengerjakan 

skripsi, bagaimana tingkat stres mahasiswa yang tengah mengerjakan skripsi, dan 

bagaimana tingkat hubungan dukungan sosial dosen pembimbing terhadap stres 

mahasiswa yang tengah menyusun skripsi di fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian 

sebanyak 35 mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malang. dan pengambilan data menggunakan metode 

angket dan wawancara. Pada pengolahan data menggunakan Product Moment 

Correlation dari Pearson, dan uji validitas serta realibilitas memakai Alpha 

Cronbach. Pengolahan data tersebut diolah dengan program SPSS 16.0 for 

Windows. 

Berdasarkan analisa penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: Tingkat 

dukungan sosial dosen pembimbing terbagi menjadi 3 kategori. Kategori dukungan 



sosial tinggi memiliki prosentase 22.9%, kategori dukungan sosial sedang 74.3%, 

dan kategori dukungan sosial rendah adalah 2.8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tingkat dukungan sosial dosen pembimbing berada pada kategori sedang 74.3%. 

Tingkat stress mahasiswa terbagi menjadi 3 kategori. Kategori stress mahasiswa 

tinggi memiliki prosentase 2.8%, kategori stress mahasiswa sedang 60.0%, dan 

kategori stress mahasiswa rendah adalah 37.2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tingkat stress mahasiswa berada pada kategori sedang 60.0%. Dukungan sosial 

dosen pembimbing berpengaruh 0,300 terhadap stress mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




