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COPING STRESS MAHASISWA PRAKTIKAN DITINJAU DARI JENIS 

KELAMIN 

 

Abstrak 

Coping stress adalah berbagai cara  yang  dipakai oleh masing-masing individu  

dalam  mengatasi berbagai  tekanan atau tuntutan yang dihadapinya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan coping stress mahasiswa praktikan ditinjau 

dari jenis kelamin, mengetahui perbedaan bentuk coping stress PFC dan EFC dan 

tingkat bentuk coping stres mahasiswa praktikan. Informan dalam penelitian ini 

berjumlah 180 mahasiswa praktikan Fakultas Psikologi yang terdiri dari 80 

perepmpuan dan 80 laki-laki, dengan kriteria mahasiswa Fakultas Psikologi dan 

mengambil minimal 2 (dua) MKP. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu purposive sampling dan quote sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan Skala Coping Stress. Analisis data digunakan dengan independent 

sample t-test. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil signifikansi coping 

stress yaitu 0,535 (p>0,05) kemudian hasil coping stress Problem Focused 

Coping (PFC) 0,940 (p>0,05) dan hasil signifikansi coping stress Emotional 

Focused Coping (EFC) 0,435 (p>0,05). Hasil di atas menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan coping stress mahasiswa praktikan ditinjau dari jenis kelamin. Baik 

praktikan laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan EFC dalam 

menyelesaikan masalahnya. 

 

Kata kunci: coping stress, mahasiswa praktikan, jenis kelamin. 

 

Abstract 

 

Coping stress is a variety of ways that each individual uses in overcoming various 

pressures or demands he faces. This study aims to determine the differences in 

stress coping in practicum students in terms of gender, to know the differences in 

the forms of PFC and EFC coping stress and the level of stress coping form of 

practicant students. Informants in this study amounted to 180 students of the 

Psychology Faculty who consisted of 80 women and 80 men, with criteria of 

students of the Faculty of Psychology and took a minimum of 2 (two) MKP. The 

sampling technique used is purposive sampling and quote sampling. Data 

collection method uses the Stress Coping Scale. Data analysis is used with 

independent sample t-test. Based on the results of data analysis obtained the 

results of coping stress significance is 0.535 (p> 0.05) then the Problem Focused 

Coping (PFC) coping stress results are 0.940 (p> 0.05) and the Emotional Focused 

Coping (EFC) coping stress results are 0.435 (p > 0.05). The results above 

indicate that there is no difference in stress coping in practicing students in terms 

of gender. Both men and women practice using EFC in solving their problems. 

Keywords: stress coping, student practice, gender. 
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1. PENDAHULUAN  

Stresmerupakan keadaan dan tuntutan yangmelebihi kemampuan dan sumber 

daya adaptifindividu untuk mengatasinya, sehinggatuntutan dan keadaan 

(stressor) tersebutmenimbulkan ketegangan baik secara fisikmaupun psikis. 

Stress adalah hal yang biasa dialami oleh setiap individu. Stress diperlukan 

untuk membuat individu berusaha menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi stress 

berlebihan dapat mengganggu kehidupan seseorang. Hal ini disebabkan 

karena daya tahan stress tiap-tiap individu berbeda-beda. Sebelum terkena 

stres seseorang melewati komponen stres di atas yang terdiri dari stresor yang 

disebut sebagai stimulus yang mengancam kesejahteraan individu atau 

disebut juga sumber stres.   

Penelitian yang dilakukan oleh Sentani (2016) menunjukkan bahwa 

stress dialami oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. 

Data menunjukkan bahwa 97% dari 67 mahasiswa yang menjadi responden 

menyatakan pernah mengalami stress yang meliputi tugas yang menumpuk 

dengan deadline yang singkat, pemberian tugas yang kurang jelas, ujian, 

tugas kelompok dimana teman kurang aktif, tuntutan yang diberikan dosen, 

tugas praktikum, dll. Hal-hal tersebut merupakan tuntutan yang dapat 

membuat mahasiswa mengalami stress. Hal-hal yang tidak menyenangkan 

bagi individu dan menimbulkan rasa kurang nyaman disebut stressor 

(Lazarus & Folkman,1984). 

Menurut Siswoyo (2007) mahasiswa adalah seseorang yang sedang 

menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau 

lembaga lain yang setingkat. Praktikan adalah mahasiswa yang mengikuti  

praktikum dan terdaftar dalam satu periode pelaksanaan praktikum tertentu. 

Bagi mahasiswa yang memiliki hasil belajar yang buruk akan menyebabkan 

kecemasan, depresi, ide bunuh diri, keputusasaan, memiliki kesehatan yang 

buruk, peningkatan sakit kepala, gangguan tidur, peningkatan tingkat cedera 

atletik, dan flu (Oman, Saphiro, Thoresen, Plante, & Flinders, 2007).   

Tingkat stres yang berkepanjangan atau tingkat tinggi pada mahasiswa 

mungkin mempengaruhi kemampuan memori, konsentrasi, kemampuan 
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memecahkan masalah serta dapat menyebabkan penurunan pembelajaran, 

penanganan, kinerja akademis, depresi, sakit kepala, gangguan dan masalah 

kesehatan yang serius (Zhao dkk, 2015). 

Penelitian  pada tahun 2016 oleh Riza Mahmud dan Zahratul Uyun, 

dengan judul : pola stress pada mahasiswa praktikum. Subjek berjumlah 75 

mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah praktikum di Fakultas 

Psikologi Univeristas Muhammadiyah Surakarta. Mahasiswa awal yang 

mengambil MKP yakni berusia 18–20 tahun lebih rentan terkena stress 

dibandingkan dengan mahasiswa akhir praktikum yang berusia 21–24 tahun. 

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, mahasiswa praktikan perempuan lebih 

rentan  mengalami  stress daripada mahasiswa  praktikan laki – laki. 

Kemudian pada mahasiswa praktikan dengan stress berat lebih berpotensi 

memiliki tekanan darah lebih tinggi dari pada mahasiswa praktikan yang 

memiliki stress sedang dan ringan.  

Setiap individu memiliki permasalahan yang tidak jarang berimbas 

pada rendahnya motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa. Artinya 

permasalahan pribadi  juga dapat  berpengaruh pada hasil studi. Permasalahan 

yang dialami mahasiswa menyebabkan tekanan bagi mahasiswa dan 

mahasiswa harus memiliki upaya penanggulangan yang tepat dalam 

menghadapi masalah tersebut (Utami & Pratitis, 2013).   

Fakultas Psikologi Univeristas Muhammadiyah Surakarta mempunyai 

tujuh MKP wajib yang harus ditempuh mahasiswa. MKP tersebut antara lain 

Praktikum Aplikasi Komputer (Aplikom), Praktikum Observasi dan Interviu 

(OBI), Praktikum Pengelolaan Tes Psikologi (PPTP), Praktikum Psikologi 

Eksperimen, Praktikum Assesmen Anak (PAA), Praktikum Teknik Konseling 

(Tekkon) dan Praktikum Tes Psikologi (PTP). Dari semua MKP wajib, hanya 

Aplikom dan PPTP yang tidak menuntut penyusunan laporan. PPTP 

menuntut mahasiswa menghafal intruksi-intruksi dan administrasi pengetesan 

psikologi dan Aplikom mewajibkan mahasiswa untuk praktek mengolah data 

pada komputer, sedangkan MKP lainnya mewajibkan penyusunan laporan. 

Hal inilah yang menjadi salah satu sumber stress mahasiswa Fakultas 
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Psikologi Univeristas Muhammadiyah Surakarta. Banyaknya tugas yang 

harus diselesaikan oleh mahasiswa serta deadline yang cukup singkat serta 

situasi yang monoton selama satu semester dapat membuat mahasiswa yang 

tidak dapat menghadapi perubahan akan merasa tertekan, rentan mengalami 

stres yang mengganggu. 

Fenomena stress juga dialami oleh mahasiswa Fakultas Psikologi 

Univeristas Muhammadiyah Surakarta. Data ini didapatkan dari hasil 

wawancara yang dilakukan di Hall Selatan Fakultas Psikologi Univeristas 

Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 3 Januari 2017. Informan pertama 

berinisial F yang merupakan mahasiswa semester 5, berjenis kelamin laki-laki 

menuturkan bahwa ia sedang mengambil 3 MKP dan merasa kesulitan 

membagi waktu antara jadwal praktikum, roleplay dan deadline penyusunan 

laporan hingga informan dua kali dilarikan ke rumah sakit . Kesulitan yang 

dirasakan yakni tentang jadwal praktikum yg berdekatan, dan deadline 

laporan yg bertumpuk. Informan mengatakan terlalu memforsir diri tanpa 

istirahat sebelum semua tanggung jawab selesai. Semester ini informan sudah 

dua kali di rawat di RS karena kurang istirahat, pola tidur sama makan 

berantakan yang meenyebabkan penyakit tipus. Hal yang sama juga 

disampaikan oleh A, mahasiswi Fakultas Psikologi  Univeristas 

Muhammadiyah Surakarta yang mengambil 2 MKP, ia merasakan hal yang 

sama seperti F dan juga merasa performanya di mata kuliah lainpun menurun, 

menomor duakan matakuliah non praktikum seperti bolos untuk tidur atau 

mengerjakan laporan,  sering tidak totalitas dalam mengerjakan tugas 

matakuliah non praktikum, serta nafsu makan bertambah.  

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada mahasiswa praktikan 

menunjukkan bahwa mahasiswa praktikan merasakan stres karena tugas-tugas 

praktikum apalagi praktikan yang mengambil 3 MKP secara bersamaan. 

Banyak praktikan yang mengeluh ketika deadline pengumpulan laporan 

diberitahukan karena deadline tersebut bersamaan atau berjarak singkat 

dengan deadline pengumpulan laporan atau praktikum lainnya. Praktikan 

merasa lebih tertekan jika deadline tersebut adalah deadline pengumpulan 
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laporan tulis atau verbatim daripada deadline laporan ketik, karena 

membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Berdasarkan 

observasi peneliti ketika praktikan mendapat tugas praktikum yang banyak 

dengan deadline yang singkat membuat mahasiswa praktikan laki-laki 

cenderung mengerjakan laporan atau tugas bersama-sama dengan cara 

diskusi. Sedangkan mahasiswa praktikan perempuan cenderung mengerjakan 

laporan atau tugas-tugasnya berdekatan dengan waktu pengumpulan laporan. 

Hal yang dilakukan praktikan perempuan untuk melupakan sementara tugas 

maupun deadline laporan yakni dengan cara makan bersama/berburu kulliner, 

shopping,dll.   

Mahasiswa yang dapat mengatasi stress yang dialami, juga dapat 

mempengaruhi performa akademiknya. Itulah sebabnya mahasiswa perlu 

menggunakan coping stressyang sesuai dengan masalah yang dialaminya. 

Coping stress memainkan perananpenting dalam mempertahankan kesehatan 

dankesejahteraan individu selama berada dalamsituasi penuh stres (stressful 

life situations).Coping menurut konsep model transaksional(Lazarus and 

Folkman, 1984) merujuk padausaha terus-menerus secara kognitif 

danperilaku untuk mengendalikan tuntutan situasiyang dinilai sebagai 

menekan. 

Jenis kelamin adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut 

nonbiologis, yaitu dari aspek sosial, budaya, maupun psikologis (Mutmainah, 

2007). 

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti ingin mengetahui adakah 

perbedaan coping stress mahasiswa praktikan di Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ditinjau dari jenis kelamin, adakah 

perbedaan bentuk coping stress(problem focused coping dan emotional 

focused coping) yang digunakan mahasiswa praktikan di Fakultas Psikologi 

Univeristas Muhammadiyah Surakarta ditinjau dari jenis kelamin, dan 

mengetahui tingkat jenis coping stress yang digunakan mahasiswa praktikan 
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di Fakultas Psikologi Univeristas Muhammadiyah Surakarta ditinjau dari 

jenis kelamin. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteriainforman dalam 

penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi UMS dan mengambil 

minimal 2 MKP. Populasi dalam penelitian iniberjumlah 817 praktikan dan 

yang memenuhi kriteria yaitu 370 praktikan. Kemudian peneliti 

menggunakan quota samplinguntuk menentukan jumlah sampel yang akan 

digunakan. Informan dalam penelitian sebanyak 160 mahasiswa praktikan 

yang terdiri dari 80 mahasiswa praktikan laki-laki dan 80 mahasiswa 

praktikan perempuan. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dari tanggal 24 April s/d 7 Mei 2018.  

Alat pengumpulan data pada penelitan ini menggunakan satu skala, 

yaitu skala coping  stress yang dimodifikasi dari Lazarus & Folkman. Skala 

ini berjumlah 39 aitem dengan validitas 0,80 dan reliabilitas 0,76. Skala ini 

digunakan oleh peneliti untuk melihat perbedaan penggunaan coping stress 

oleh mahasiswa praktikan.  

Analisis data yang digunakan yaitu analisis Independent Sample T-tes 

pada program SPSS untuk mengetahui perbedaan coping stress laki-laki dan 

perempuan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

hipotesis 1 ditolak dengan hasil signifikansi coping stress sig 2 tailed= 0,535 

(p>0,05) sehingga tidak ada perbedaan coping stress yang digunakan oleh 

mahasiswa praktikan. Terdapat dua kemungkinan yaitu mahasiwa praktikan 

baik lkai-laki maupun perempuan menggunakan coping stress bentuk PFC 

atau mengggunakan bentuk EFC. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lazarus & 

Folkman (dalam Pramadi & Laksmono, 2003) bahwa laki-laki dan 
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perempuan sama-sama menggunakan kedua bentuk coping stress dalam 

meghadapi masalahnya. Masing-masing individu memiliki coping stress yang 

berbeda dalam mengatasi masalahnya. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, 

memperoleh hasil hipotesis 2 ditolak dengan hasil signifikansi coping stress 

Problem Focused Coping (PFC) 0,940 (p>0,05) dan hasil signifikansi coping 

stress Emotional Focused Coping (EFC) 0,435 (p>0,05) sehingga tidak ada 

perbedaan coping stress mahasiswa praktikan ditinjau dari jenis 

kelamin.Artinya,  mahasiswa praktikan Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam mengatasi tekanan-tekanan yang dialami 

selama melaksanakan serangkaian tugas praktikum cenderung menggunakan 

Coping stressyang sama. Hal ini sesuai dengan penelitian Lestarianita, P. & 

Fakhrurrozi, M. (2007) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan terhadap pemilihan coping stres pada perawat pria dan 

perawat wanita, baik itu problem focused coping, emotion focused coping 

maupun religion coping.  

Selanjutnya, dilihat dari mean PFC laki-laki = 18,51 dan mean EFC 

laki-laki=46,28 dan mean PFC perempuan=18,55 dan mean EFC 

perempuan=47,13 diperoleh hasil bahwa mean EFC pada laki-laki maupun 

perempuan lebih tinggi daripada mean PFC. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa praktikan lebih cenderung menggunakan coping stress 

yang sama yaitu EFC dalam menangani masalah-masalah yang sedang di 

hadapinya. Menurut Powers (2002), coping stress ini dapat terlihat dari 

perilaku individu, seperti penggunaan alkohol, bagaimana mengabaikan 

fakta-fakta yang tidak menyenangkan dengan strategi kognitif. Bila individu 

tidak mampu mengubah kondisi yang stressfull, individu akan cenderung 

mengatur emosinya. Salah  satu contoh strategi ini disebutkan oleh Freud 

(dalam Smet, 1994) yaitu mekanisme pertahanan diri (defense mechanism). 

Strategi ini tidak mengubah situasi stres, hanya mengubah cara orang 

memikirkan situasi dan melibatkan elemen penipuan diri. 
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Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa 32 orang (40%) 

mahasiswa praktikan laki-laki menggunakan PFC dan 48 orang (60%) 

lainnya menggunakan EFC. Sedangkan untuk mahasiswa praktikan 

perempuan sebanyak 58 orang (72,5%) orang menggunakan EFC dan 22 

orang (27,5%) menggunakan PFC. Artinya, mahasiswa praktikan juga 

menggunakan PFC dalam mengatasi masalahnya, namun lebih sering 

menggunakan EFC. Berikut gambaran coping stress mahasiswa praktikan 

ditinjau dari jenis kelamin :  

 

Gambar 1. Gambaran Coping Stress Mahasiswa Praktikan Ditinjau dari Jenis 

Kelamin 

Ruttler (dalam Puspitasari, 2009) mengungkapkan bahwa coping 

stressyang paling efektif bagi seseorang adalah yang sesuai dengan jenis stres 

dan situasi yang dihadapinya. Sehingga seseorang bisa menggunakan dua 

bentuk coping stresssecara bergantian sesuai dengan situasi dan permasalahan 

yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak menutup 

kemungkinan dalam menghadapi tekanan-tekanan selama proses praktikum 

berlangsung mahasiswa praktikan laki-laki dan perempuan menggunakan 

coping stressyang sama.  

Faktor lain yang mempengaruhi proses coping yang berlangsung 

dalam diri kedua subjek diri subjek adalah dukungan sosial. Tylor (dalam 

Pramadi & Laksmono,2003) menyatakan bahwa seseorang dengan tingkat 

dukungan sosial yang tinggi akan mengalami stress yang lebih sedikit dan 

akan lebih efektif dalam melakukan coping. Dukungan sosial yang individu 
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dapatkan dapat memberikan informasi lebih banyak tentang masalah yang 

sedang dihadapi. Mahasiswa praktikan di Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam mengahadapi tekanan-tekanan dari tugas-

tugas praktikum baik sebelum, saat dan sesudah melakukan praktikum yang 

membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitarnya baik dari lingkungan 

keluarga, maupun teman sebaya dalam menghadapi tekanan yang serupa. 

Keterampilan sosial merupakan faktor penting dalam coping stress 

karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, sehingga individu 

membutuhkan untuk bersosialisasi. Keterampilan sosial merupakan cara 

untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain, juga dengan keterampilan 

sosial yang baik memungkinkan individu tersebut menjalin hubungan yang 

baik dan kerjasama dengan individu lainya, dan secara umum memberikan 

kontrol perilaku kepada individu atas interaksi sosialnya dengan individu 

lain.Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktikan 

cenderung menggunakan EFC, maka tidak menutup kemungkinan bahwa 

mahasiswa praktikan  juga mempengaruhi mahasiswa praktikan lainnya untuk 

mengambil coping stress yang serupa yaitu EFC. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

a. Tidak ada perbedaan coping stress mahasiswa praktikan ditinjau dari 

jenis kelamin. Hal ini berarti, mahasiswa praktikan laki-laki maupun 

perempuan cenderung menggunakancoping stress yang sama.  

b. Tidak ada perbedaan bentuk coping stress(problem focused coping dan 

emotional focused coping) yang digunakan mahasiswa praktikan ditinjau 

dari jenis kelamin. Baik praktikan laki-laki maupun perempuan 

menggunakan jenis coping stress yang sama yaitu EFC dalam emnangani 

masalahnya. 

c. Tingkat jenis coping stress EFC yang digunakan mahasiswa praktikan 

ditinjau dari jenis kelamin tergolong tinggi. Hal ini berarti mahasiswa 
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praktikan mengatur  respon emosi  terhadap  stress  tanpa  mengatasi 

sumber masalah.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengajukan 

beberapa saran kepada : 1) Mahasiswa praktikan, untuk menggunakan 

coping stress sesuai dengan masalah yang dihadapinya dalam menjalankan 

serangkaian tugas praktikum dengan cara menggunakan jenis coping stress 

PFC untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai praktikan misalnya 

melakukan manajemen waktu dalam mengatasi deadline laporan, 

mengatur jadwal praktikum antar MKP sehingga tidak bertabrakan dengan 

sebaik mungkin. 2) Kepada kepala Laboratorium Fakultas Psikologi yaitu 

membatasi jumlah Mata Kuliah Praktikum yang diambil oleh praktikan 

menjadi maksimal dua MKP tiap semester, sehingga hal ini mampu 

mengurangi stressor yang dihadapi oleh mahasiswa praktikan. 3) Kepada 

Dosen Mata Kuliah Praktikum Fakultas Psikologi, untuk melakukan 

koordinasi baik antar dengan Dosen Mata Kuliah Praktikum lain maupun 

dengan Asisten Mata Kuliah Praktikum yang bertujuan  untuk mengatur 

deadline, danmengatur jadwal  praktikum sehingga tidak menambah beban 

tugas praktikan. 4) Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menganjurkan 

mengkaji lebih lanjut mengenai variabel-variabel lain yang dapat 

memberikan sumbangan besar terhadap coping stress. 
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