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PERNYATAAN 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Penguruan Tinggi 

dan sepanjang sepanjangnya saya tidak erdapat karangan atau pendapat yang pernah 

ditulis atau ditertibkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 

disebutkan daftar pustaka.  

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 

pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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ABSTRAK 

Pendidikan profesi merupakan proses yang transformasi mahasiswa menjadi 

seorang perawat yang professional. Selama menjalani program profesi ners 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam beradaptasi lahan praktik sehingga muncul 

stres. Stres merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan manusia. 

Respon terhadap stres adalah mekanisme koping. Setiap orang memiliki mekanisme 

koping yang tergantung pada tingkat stres dan menggunakan untuk mengatasi kondisi 

stres yang mengalami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat 

stres dan mekanisme koping pada mahasiswa program profesi ners FIK,UMS. Desain 

dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan total sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

program profesi ners, FIK, UMS, angkatan 2016 yang berjumlah 96 orang. Instrumen 

yang penelitian tingkat stres dan mekanisme koping menggunakan kuesioner. Hasil 

penelitian ini diperoleh mahasiswa rata-rata berusia 24 tahun (76,1). Sebagian besar 

adalah jenis kelamin perampuan yang dapat 68 orang (70,8). Dan presepsi praktik 

klinik yang paling berat bagi mahasiswa adalah stase anak 36 orang (37,5), dan 

presepsi praktik klinik paling mudah adalah stase jiwa 44 orang (45,8). Rata-rata 

mahasiswa mengalami stres sedang 59 (61,5%) dan menggunakan mekanisme 

koping. Menunjukkan gambaran tingkat stres mahasiswa adalah tingkat sedang dan 

mahasiswa menggunakan mekanisme koping adaptif. 

Kata kunci : mahasiswa program profesi ners, tingkat stres, mekanisme koping 
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Abstract 

 Professional education is a process that transforms students into a 

professional nurse. During the time nursing students will experience difficulties in 

practice and the emergence of stress. Stress is an inevitable in human life. The 

response to stress is a coping mechanism. Everyone has a coping mechanism that 

depends on the stress level and uses to cope with the stressful conditions that on 

experienced. The aims of study to description of stress level and coping mechanism 

in students of nursing professional program of FIK, UMS. The design in this research 

is descriptive explorative. Sample was taken with total sampling. Number of samples 

in this study are students of nursing professional program, FIK, UMS. On the 

generation 2016, is 96 people. And instrument in this study is questionnaire about 

stress level and coping mechanism. The results of this study obtained the average 

student aged 24 years (76.1). The major outcome is a female of ability that can be 68 

people (70,8%). And the most severe clinical practice perception for the students is 

the 36 persons (37,5%) pediatrics nursing stages, and the easiest clinical practice 

perception is the 44 person (45,8%) on the mental health stages. The average student 

had moderate stress 59 (61.5%) and used adaptive coping mechanism. This study 

showed of student's stress level is moderated level and students use adaptive coping 

mechanism. 

Keyword: student’s nurses professional program, level of stress, coping 

mechanism  


