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ABSTRAK
Hubungan antara Sense of Humor dan Dukungan Dosen Dengan
Stres Mengerjakan Skripsi Pada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
UIN Raden Intan
Oleh :
Tia Maharani
Stres merupakan sebuah reaksi dari suatu tekanan yang dapat terjadi
pada setiap individu baik itu remaja, orang dewasa bahkan mahasiswa. Stres
yang dialami seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi membuat
situasi disekililing menjadi tidak kondusif dan membuat mahasiswa tertekan
karena adanya ketidakseimbangan antara kemampuan yang dimiliki
mahasiswa dengan tuntutan akademik. Sense of Humor dan Dukungan Dosen
diduga faktor yang mempengaruhi Stres Mengerjakan Skripsi. Tujuan pada
penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara sense of humor dan
dukungan dosen dengan stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa, untuk
menganalisis hubungan antara sense of humor dengan stres mengerjakan
skripsi pada mahasiswa, dan untuk menganalisis hubungan antara dukungan
dosen dengan stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa
yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Ushuluddin angkatan 2017 UIN
Raden Intan Lampung sebanyak 237 orang. Peneliti menggunakan metode
penelitian kuantitatif non eksperimen dengan desain penelitian menggunakan
metode korelasional. Teknik pengambilan sampel menggunakan
proporsional random sampling dengan total sampel sebanyak 121 orang.
Teknik pengumpulan data menggunakan skala psikologi meliputi skala stres
mengerjakan skripsi berjumlah 32 aitem (α = 0.900), sense of humor
berjumlah 24 aitem (α = 0.872), dan skala dukungan dosen berjumlah 32
aitem (α = 0.934). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis
regresi berganda yang dibantu dengan program SPSS 25.0 For Windows.
Hasil analisis penelitian pertama menunjukkan terdapat hubungan
signifikan antara sense of humor dan dukungan dosen dengan stres
mengerjakan skripsi dengan nilai Rx1.2-y = 0.449 dan nilai F = 14.860 dengan
p = 0.000 (p < 0.01). Sumbangan efektif sebesar 20.1%. Sedangkan 79.9%
disebabkan oleh fator-faktor lainnya yang mempengaruhi stres mengerjakan
skripsi. Kemudian kedua terdapat hubungan negatif signifikan antara sense of
humor dengan stres mengerjakan skripsi dengan nilai (rx1 y) = -0.254 dengan
nilai Sig. 0.005 (p < 0.01). Sumbangan efektif sebanyak 5.5%. ketiga terdapat
hubungan negatif signifikan antara dukungan dosen dengan stres
mengerjakan skripsi dengan nilai (rx2y) = -0.393 dengan nilai Sig. 0.000 (p <
0.01). Sumbangan efektif sebanyak 14.6 %.
Kata kunci : Sense of Humor, Dukungan Dosen, dan Stres.
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ABSTRACT
The Relationship Between Sense of Humor and Lecturer Support with

Stress in Writing Thesis by Students of Ushuluddin Faculty of UIN
Raden Intan
Author :
Tia Maharani
Stress is a physiological reaction to pressure that can occur in
every individual, be it teenagers, adults, or even students. The stress
experienced by a student who is working on a thesis makes the
surrounding situation not conducive. It also makes students depressed
because of an imbalance between their abilities and the academic
demands. Sense of Humor and Lecturer Support are factors that influence
the stress of writing a thesis. The aim of this research is to analys
relationship between sense of humor and lecturer support with stress in
writing thesis by students, to analys relationship between sense of humor
with stress in writing thesis by students, and to analys relationship
between sense of humor and lecturer support with stress in writing thesis
by students.
The population used in this study are students who were working
on their thesis at the Faculty of Ushuluddin class of 2017 of UIN Raden
Intan Lampung with as many as 237 students. Researchers used nonexperimental quantitative research methods with a correlational methods
research design. The sampling technique used proportional random
sampling with a total sample of 121 students. Data collection techniques
used a psychological scale, including the stress scale of writing a thesis
totaling 32 items (α = 0.900), sense of humor totaling 24 items (α =
0.872), and the lecturer support scale totaling 32 items (α = 0.934). The
analysis technique used is a multiple regression analysis technique with
the assistance of SPSS 25.0 For Windows.
The results of the first study's analysis showed a significant
relationship between a sense of humor and lecturer support with the
stress of writing a thesis with a value of Rx 1.2-y = 0.449 and a value of F
= 14,860 with p = 0.000 (p< 0.01). The effective contribution is 20.1%.
In comparison, 79.9% were caused by other factors that affect the stress
of writing a thesis. Then secondly, there is a significant negative
relationship between a sense of humor and stress in writing a thesis with
a value (rx1y) = -0.254 with a Sig value. 0.005 (p < 0.01). The effective
contribution is 5.5%. Third, there is a significant negative relationship
between lecturer support and the stress of writing a thesis with a value
(rx2y) = -0.393 with a Sig value. 0.000 (p < 0.01). The effective
contribution is 14.6%.
Keywords: Sense of Humor, Lecturer Support, and Stress.
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MOTTO

أَنَا ِعْن َد ظَ ِّن َعْب ِدى ِب

“Aku (akan memperlakukan hamba-Ku) sesuai dengan
persangkaannya kepadaku.” (HSR al-Bukhari no. 7066 dan Muslim
no. 2675)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat pada umumnya memiliki harapan yang tinggi
terhadap peran mahasiswa, mahasiswa dianggap memiliki wawasan
yang luas, dan sikap yang lebih baik. Mahasiswa diharapkan dapat
berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni dengan
menerapkan ilmu yang dimiliki secara praktis dalam kehidupan
bermasyarakat. Namun pada kenyataanya, terdapat hambatan yang
membuat mahasiswa kesulitan selama masa kuliahnya. Salah satu
permasalahan yang menjadi hambatan bagi mahasiswa yaitu ketika
mahasiswa telah tiba pada tahap proses penyusunan skripsi. menyusun
skripsi adalah syarat untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan
tinggi.
Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata
kuliah dituntut untuk membuat skripsi. Ketika skripsi telah selesai
dibuat, mahasiswa harus mempresentasikan penelitiannya dan diuji
oleh dosen penguji. Skripsi adalah bukti atas skill akademik
mahasiswa dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang keilmuan.
Menurut Rahyono (2010) skripsi merupakan sebuah hasil research
yang dilakukan mahasiswa sebagai tugas akhir untuk mendapatkan
gelar sarjana. Proses pembelajaran bagi setiap mahasiswa untuk
mengasah kemampuan analisisnya dalam mengkaji, memecahkan,
menganalisis, dan menyimpulkan masalah yang akan ditelitinya.
Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi menghadapi resiko sebagai
tuntutan dan harapan lingkungan sekitar.
Banyak hal yang menghambat mahasiswa dalam mengerjakan
skripsi seperti sulit mencari topik permasalahan mengenai fenomena
yang terjadi, dosen pembimbing yang sulit ditemui, kesulitan dalam
mencari referensi, dan sulit memotivasi diri untuk mengerjakan
skripsi. Kendala-kendala yang dialami mahasiswa tersebut membuat
situasi disekililing menjadi tidak kondusif dan membuat mahasiswa
sangat tertekan (Siska, 2011). Individu akan mengalami stres apabila
1

2
merasa tuntutan tersebut melebihi kemampuan yang dimilikinya. Stres
yang dialami seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi
dikaitkan dengan stres karena adanya ketidakseimbangan antara
kemampuan yang dimiliki mahasiswa dengan tuntutan akademik
(Carsita, 2019).
Hal tersebut mengakibatkan mahasiswa merasakan stres saat
mengerjakan skripsi. Stres menurut Sarafino dan Smith (2011)
didefinisikan sebagai suatu respon yang terjadi pada tubuh terhadap
tekanan ataupun tuntutan dalam diri individu yang berasal dari
berbagai situasi dengan sumber-sumber daya sistem biologis, sosial
dan psikologis individu. Situasi yang terjadi akan memicu respon
tubuh, baik secara fisik maupun mental. Gejala yang muncul saat
individu mengalami stres dapat berbeda-beda, tergantung penyebab
dan bagaimana menyikapi tekanan yang terjadi. Stres akan berakhir
saat kondisi yang menyebabkan tekanan terlewati.
Gejala fisik yang dialami ketika stres seperti kurang perduli
dengan penampilan, berkeringat, menggigit kuku, bibir kering,
menggerakkan kaki berulang kali, wajah pucat, pola tidur berubah,
kecenderungan yang berlebihan seperti makan, dan terlalu sering ke
toilet. Sedangkan gejala mental yang dialami individu seperti marah
yang tidak terkendali, agresivitas, mencemaskan hal-hal kecil,
ketidakmampuan dalam memprioritaskan suatu hal, sulit
berkonsentrasi dan sulit memutuskan apa yang harus dilakukan,
suasana hati yang berubah-ubah ataupun tingkah laku yang tidak
semestinya, ketakutan yang berlebih, hilangnya kepercayaan diri,
kecenderungan menjaga jarak, dan berkurangnya rasa humor (Walia,
2013).
Lumogga (dalam Herman, 2017) mengkategorikan stres
menjadi dua jenis yaitu eustres dan distres. Eustres adalah stres yang
bersifat membangun atau positif yang tidak merusak kesehatan fisik
dan mental seseorang. Eustres mengubah tantangan menjadi motivasi
dalam menghadapi pekerjaan, sedangkan distres merupakan jenis stres
yang bersifat negatif, yang dimana membuat seorang individu menjadi
tertekan dan berdampak pada kesehatan mentalnya. Hasil penelitian
Rosyad (2019) terkait tingkat stres mahasiswa sekolah tinggi ilmu
kesehatan yogyakarta dalam mengerjakan skripsi tahun 2018/2019.
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Bahwa tingkat stres dalam kategori normal sebanyak 59,3%, kategori
stres ringan sebesar 18,8%, kategori sedang 11,1%, kategori berat
7,4% dan 3,4% dalam kategori stres yang sangat berat.
American College Health Association (ACHA) (2013)
melakukan survei di Amerika dengan hasil bahwa dalam perkuliahan
seorang mahasiswa menghadapi salah satu masalah besar yaitu stres.
Pada tahun 2014, sebanyak 91,4% mahasiswa mengalami stres selama
perkuliahan dalam kurun waktu dua belas bulan (Acha, 2014).
Penelitian di tahun 2015 menyimpulkan hasil yang senada yaitu
selama kurang lebih 12 bulan sebanyak 90,8% mahasiswa mengalami
stres dalam mengerjakan skripsi (Acha, 2015). Kemudian hasil
penelitian yang dilakukan oleh American College Health Association
(ACHA) (2018) terhadap 40 institusi di Amerika, sebanyak 97,6 %
mahasiswa mengalami stres dan 17,3% mengalami depresi selama
kurang lebih setahun terakhir. Dari data tersebut ada beberapa faktor
yang mempengaruhi stres, diantaranya: mendapatkan nilai yang
rendah, mengalami hambatan atau tekanan dalam proses pengerjaan
skripsi, disertasi,dan penelitian. Dampak yang ditimbulkan adalah
2,5% mengkonsumsi minuman alkhohol, 1,6% menggunakan obatobatan terlarang (ACHA, 2018). Begitupula pada tahun 2019
menyimpulkan hasil yang senada sebanyak 98,1% mahasiswa
mengalami stres, 16,4 % mengalami depresi dalam jangka waktu dua
belas bulan terakhir (Acha, 2019). Dari data survei yang dilakukan
American College Health Association (ACHA) dapat disimpulkan
bahwa pada tahun 2014 sampai 2015 terdapat penurunan terhadap
stres yang dialami mahasiswa yaitu sebesar 0,6%. Pada tahun 2015
sampai 2018 terdapat sebuah peningkatan sebesar 6,8% stres yang
dialami mahasiswa. Kemudian di tahun 2018 sampai tahun 2019
terjadi sebuah peningkatan kembali stres yang dialami mahasiswa
yakni sebesar 0,5 %.
Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20
Januari 2022 di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terhadap 7
prodi angkatan 2017, sebanyak 25% mahasiswa Prodi Studi AgamaAgama yang telah menyelesaikan skripsi dan 75% mahasiswa yang
dalam proses mengerjakan skripsi, 33% mahasiswa Prodi Psikologi
Islam yang telah menyelesaikan skripsi sampai tahap wisuda dan 67%
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mahasiswa dalam proses mengerjakan skripsi, sebanyak 5%
mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi dan 95% mahasiswa
dalam tahap mengerjakan skripsi di Prodi Pemikiran Politik Islam,
16% mahasiswa yang telah wisuda dan 84% mahasiswa belum selesai
skripsi di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, sebanyak 18% mahasiswa
yang telah menyelesaikan skripsi dan 82% mahasiswa yang belum
menyelesaikan skripsi di Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, 91%
mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi dan 8% mahasiswa yang
telah menyelesaikan skripsi di Prodi Sosilogi Agama, sebanyak 53%
mahasiswa yang telah selesai dalam tahap skripsi dan 47% mahasiswa
dalam tahap mengerjakan skripsi di Prodi Tasawuf dan Psikoterapi.
Fenomena stres sudah tidak asing lagi seperti, pada hari Rabu
tanggal 20 Januari 2021 seorang mahasiswi Teknik Geomatika Institut
Teknologi Sumatera (Itera) melakukan aksi bunuh diri dikarenakan
mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir (Saputra, 2021).
Tanggal 1 Agustus 2021, seorang mahasiswa melakukan aksi
percobaan bunuh diri di jembatan Sungai Brantas, Kecamatan
Lowokwaru, Kota malang karena diduga stres mengerjakan skripsi
hingga mencoba bunuh diri (Rachmadi, 2021). Tanggal 12 Juli 2020
seorang mahasiswa Universitas di Samarinda melakukan aksi bunuh
diri karena skripsinya sering ditolak dosen dan diduga mengalami
stres setelah tujuh tahun kuliah tak kunjung lulus (Dewi, 2020).
Berbagai keadaan stres yang dialami mahasiswa dalam proses
pengerjaan skripsi sering dianggap hal yang sepele dan berakibat fatal.
Stres tersebut merupakan salah satu bentuk distres yang
mengakibatkan mahasiswa menjadi tidak tertarik dalam melakukan
kegiatan.
Stres didalam islam sebagai bentuk cobaan yang diberikan
Allah SWT untuk meningkatkan serta mengutamakan iman setiap
hambanya. Pada Q.S Al –imron ayat 139 yang berbunyi:

ِ
ِ
ِِ
ي
َْ َوََل ََتنُ ْو َاوََل ََْتَزنُ ْو َاواَنْتُ ُم ْاَلَ ْعلَ ْونَانْ ُكْنتُ ْم ُّم ْؤمن

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu
bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi
(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-Imron
[3]:139)
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Ayat tersebut menjelaskan agar individu tidak bersikap lemah
dan bersedih hati, meski banyak rintangan dan cobaan yang dilewati.
Karena Allah memberi cobaan kepada hambanya untuk lebih
menguatkan iman dalam diri. Cara menghilangkan stres menurut
agama islam yaitu dengan cara sholat mendekatkan diri kepada Allah
Sang Maha Pencipta, berdoa, ikhlas dengan apa yang terjadi, dzikir
serta bersyukur dan berserah kepada allah SWT.
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi stres yaitu kondisi
individu, karakteristik kepribadian, variabel sosial-kognitif, hubungan
dengan lingkungan sosial (mencakup dukungan keluarga, pertemanan,
perkuliahan seperti dukungan dosen, dukungan teman sebaya,
dukungan sosial yang diterima), dan strategi koping (salah satu bentuk
strategi koping yaitu sense of humor ).
Stres dapat di atasi, salah satunya dengan humor. Humor
merupakan obat terbaik untuk melawan stres, dan dapat menimbulkan
suatu refleks tertawa (Herman, 2017). Saat individu memiliki sense of
humor yang baik maka akan terhindar dari stres, begitu pula
sebaliknya jika seseorang kurang memiliki humor yang bagus di
dalam dirinya, individu tersebut gampang stres. Sense of humor dapat
menjadi benteng pertahanan dalam mengalihkan tekanan dan bisa
membuat seseorang lebih rileks dalam menghadapi suatu tekanan.
Humor merupakan hal berharga dilingkungan sekitar (Sukoco, 2014).
Thorson dan Powell (1993) dengan adanya sense of humor
yang dimiliki seseorang dapat mengolah pemahaman terhadap diri
sendiri menjadi lebih realistis dan mengatur pemikiran yang lebih baik
akan dirinya. Kepekaan terhadap humor merupakan kemampuan
individu dalam mempergunakan humor yang dimiliki sebagai cara
mengatur hambatan masalah yang ada, menghargai suatu hal, terampil
dalam membuat humor, bahkan menerima humor (Aziziah &
Dewinda, 2018). Adanya sense of humor seseorang dapat melakukan
pengembangan terhadap diri, menambah kematangan psikis bahkan
penerimaan terhadap diri sendiri.
Hasil penelitian Herman (2017) menunjukkan adanya
hubungan negatif yang sangat signifikan antara sense of humor
dengan stres pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas
Muhammadiyah Jakarta. Semakin tinggi sense of humor maka stres
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yang dialami mahasiswa semakin rendah, begitu juga sebaliknya
semakin rendah sense of humor maka semakin tinggi stres yang
dialami mahasiswa.
Selain sense of humor, terdapat faktor ekternal yang dapat
mempengaruhi stres yaitu dukungan sosial baik dari keluarga,
pertemanan, dan lingkungan perkuliahan. Dukungan sosial adalah
salah satu bentuk hubungan antar individu dengan individu lain yang
memberikan bantuan berupa perhatian, informasi atau penilaian pada
individu dari lingkungan sosialnya (Heryanto, 2012). Smet (2018)
dukungan sosial merupakan suatu gambaran kualitas hubungan
interpersonal, ikatan yang dirasakan individu terhadap individu lain
cenderung menumbuhkan potensi diri dalam mengerjakan sesuatu
seperti skripsi. Mengerjakan skripsi mahasiswa memerlukan
dukungan sosial, salah satunya dukungan dosen karena mahasiswa
lebih banyak mendiskusikan permasalahan selama proses pengerjaan
skripsi dengan dosen. Dukungan yang diterima mahasiswa dari dosen
dapat meningkatkan keyakinan atas kemampuan mahasiswa untuk
menyelesaikan skripsi. Individu yang memiliki lingkungan sosial yang
baik, tidak akan merasa sendiri meskipun harus melewati banyak
hambatan dalam menyelesaikan tugas (Widiantoro et al., 2019).
Menurut Haris (dalam Aini, 2013) dukungan sosial guru atau dosen
merupakan suatu pertolongan atau sebuah bantuan yang diterima oleh
anak didik ketika berinteraksi dengan guru yang berupa informasi,
emosi, perhatian, penilaian, dan bantuan instrumental yang membuat
individu merasa diperhatikan, dicintai, dihargai, dan menjadi sebuah
bagian dari kelompok tersebut. Pengertian lainnya yang dikemukakan
oleh Sarafino (2011) bahwa sebuah dukungan merupakan persepsi
terhadap kenyamanan, kepercayaan, perhatian, atau bantuan yang
diterima individu dari individu lainnya ataupun kerlompok tertentu.
Hasil penelitian Turino (2018) menunjukkan terdapat
hubungan negatif antara dukungan dosen dengan stres. Semakin tinggi
dukungan dosen yang diberikan maka semakin kecil tingkat stres yang
dialami mahasiswa yang menyusun skripsi. Didukung dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Heryanto (2012) menunjukkan bahwa
terdapat sebuah hubungan yang negatif antara dukungan sosial dosen
dengan stres mahasiswa yang menyusun skripsi. Semakin tinggi
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dukungan sosial dosen maka semakin rendah stres mahasiswa dalam
menyelesaikan skripsi, dan semakin rendah dukungan sosial dari
dosen maka semakin tinggi stres mahasiswa dalam menyelesaikan
skripsi. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal yang
menyebabkan stres mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi yaitu
kurangnya dukungan dosen terhadap individu. Dukungan dosen
sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan dan dapat meningkatkan
usaha seseorang untuk mencapai tujuan, namun juga dapat menjadi
penghambat dalam mencapai sasaran.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara sense of
humor dan dukungan dosen dengan stres mengerjakan skripsi pada
mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. Oleh
sebab itu, peneliti melakukan wawancara terhadap lima mahasiswa
yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Ushuluddin UIN Raden
Intan Lampung, hasil yang didapatkan bahwa sebanyak 5 mahasiswa
kurang nya motivasi terhadap diri sendiri dalam mengerjakan skripsi,
sebanyak 4 mahasiswa merasa malas, kehilangan motivasi, pusing
dalam mengerjakan skripsi, 5 mahasiswa merasa moodnya berubahubah, dan merasa tertekan dalam proses pembuatan skripsi, 5
mahasiswa merasa kurangnya dukungan dari dosen, 4 mahasiswa
merasa tertekan karena terdapat masalah dalam keluarga, 3 mahasiswa
merasa terhambat dalam pembuatan skripsi terkait masalah dalam
percintaan, dan masalah terkait pertemanan. Hasil wawancara dari 5
mahasiswa maka dapat disimpulkan bahwa mereka merasa tertekan
dalam pembuatan skripsi, kurangnya motivasi terhadap diri sendiri
untuk mengerjakan skripsi, malas, pusing, demotivasi, mood berubahubah, dan tertekan. Faktor dari eksternal seperti kurangnya dukungan
dosen, masalah keluarga, percintaan, dan hubungan pertemanan. Hal
tersebut yang mengakibatkan terhambatnya proses dalam penyusunan
skripsi.
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B. Rumusan Masalah
1. Apakah terdapat hubungan antara sense of humor dan
dukungan dosen dengan stres mengerjakan skripsi pada
mahasiswa?
2. Apakah terdapat hubungan antara sense of humor dengan stres
mengerjakan skripsi pada mahasiswa?
3. Apakah terdapat hubungan antara dukungan dosen dengan
stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis hubungan antara sense of humor dan
dukungan dosen dengan stres mengerjakan skripsi pada
mahasiswa
2. Untuk menganalisis hubungan antara sense of humor dengan
stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa
3. Untuk menganalisis hubungan antara dukungan dosen dengan
stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa
D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berharap dapat
menambah ilmu pengetahuan bidang psikologi khususnya
dalam pembahasan sense of humor, dukungan dosen dan
stres.
b. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang baru dengan
mengambil informasi dari penelitian ini sehingga
mendapatkan refrensi tambahan.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sumber acuan bagi mahasiswa terutama yang sedang
mengerjakan skripsi. Penelitian ini dapat memberikan
gambaran mengenai kontribusi sense of humor dan dukungan
dosen dalam menurunkan stres ketika mengerjakan skripsi.
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E. Kajian Penelitian Terdahulu
Agar dapat mendukung pembahasan di atas, maka dibutuhkan
penelitian terdahulu yang bertujuan sebagai bahan perbandingan dan
acuan dalam penelitian serta menunjukkan perbedaan antar penelitian.
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang didapatkan dari
hasil pencarian peneliti :
1. Penelitian Herman (2017)
Penelitian yang dilakukan oleh Herman (2017)
dengan judul “Hubungan antara Sense of Humor dengan Stres
pada
Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas
Muhammadiyah Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian
terdapat hubungan negatif yang signifikan antara sense of
humor dengan stres pada mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini
menggunakan teknik korelasi product moment.
Perbedaan penelitian Herman (2017) dengan
penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti, variabel yang
diteliti memiliki tiga variabel yakni sense of humor, dukungan
dosen dan stres. Sedangkan penelitian Herman memiliki dua
variabel yang diteliti yaitu sense of humor dan stres. Selain
itu, terdapat perbedaan terkait subyek penelitian dan metode
analisis data, subyek penelitian Herman (2017) adalah
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah
Surakarta sebanyak 120 mahasiswa dengan menggunakan
teknik korelasi product moment sedangkan subyek penelitian
ini adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung di Fakultas
Ushuluddin yang sedang mengerjakan skripsi dan dengan
teknik analisis regresi berganda.
2. Penelitian Widiantoro, Nugroho dan Arief (2019)
Penelitian yang dilakukan Widiantoro, Nugroho dan
Arief (2019) dengan judul penelitian “Hubungan Dukungan
Sosial dari Dosen dengan motivasi menyelesaikan Skripsi
pada Mahasiswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat hubungan siginifikan antara dukungan sosial dari
dosen dengan motivasi dalam menyelesaikan skripsi. Subyek
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang
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mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui adakah hubungan antara dukungan sosial dari
dosen dengan motivasi penyelesaian skripsi mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan
penelitian Widiantoro, Nugroho dan Arief (2019) dengan
penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti, dalam
penelitian Widiantoro, Nugroho dan Arief (2019) memiliki
dua variabel yang diteliti yaitu dukungan sosial dari dosen dan
motivasi sedangkan pada penelitian ini terdapat tiga variabel
yang diteliti yaitu sense of humor, dukungan dosen sebagai
variabel bebas dan stres sebagai variabel terikat. Selain itu,
terdapat perbedaan terkait subyek penelitian dan teknik
pengambilan sampel, penelitian Widiantoro, Nugroho dan
Arief (2019) menggunakan teknik purposive sampling
sedangkan subyek penelitian ini ialah mahasiswa UIN Raden
Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin yang sedang
mengerjakan skripsi dan dengan teknik proposional random
sampling.
3. Penelitian Haryanto (2012)
Penelitian yang dilakukan Haryanto (2012) dengan
judul penelitian “ Hubungan Dukungan Sosial Dosen terhadap
Stres Mahasiswa Menyusun Skripsi Fakultas Psikologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Ibrahim Malang”.
Hasil penelitian Haryanto (2012) menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial
dosen dengan stres mahasiswa. Subyek dalam penelitian
adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Ibrahim Malang sebanyak 35
mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui
adakah hubungan antara dukungan dosen dengan stres
mahasiswa menyusun skripsi Fakultas Psikologi Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Ibrahim Malang. Penelitian ini
menggunakan teknik korelasi product moment.
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Perbedaan penelitian Haryanto (2012) dengan
penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti, variabel yang
diteliti memiliki tiga variabel yakni sense of humor, dukungan
dosen dan stres. Sedangkan penelitian Haryanto memiliki dua
variabel yang diteliti yaitu dukungan dosenn dan stres. Selain
itu, terdapat perbedaan terkait subyek penelitian dan metode
analisis data. Subyek penelitian Haryanto adalah mahasiswa
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana
Ibrahim Malang dengan menggunakan teknik korelasi product
moment sedangkan subyek penelitian ini adalah mahasiswa
UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin yang
sedang mengerjakan skripsi dan dengan teknik analisis regresi
berganda.
4. Penelitian Gamayanti, Mahardianisa, dan Syafei (2018)
Penelitian yang dilakukan oleh Gamayanti,
Mahardianisa, dan Syafei (2018) dengan judul penelitian “Self
Disclosure dan Tingkat Stres pada Mahasiswa yang sedang
Menyusun
Skripsi”.
Hasil
penelitian
Gamayanti,
Mahardianisa, dan Syafei (2018) terdapat hubungan negatif
signifikan antara Self Disclosure dengan tingkat stres
mahasiswa menyusun skripsi. penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif observational. Desain yang digunakan
korelasional.
Perbedaan penelitian Gamayanti, Mahardianisa, dan
Syafei (2018) dengan penelitian ini terletak pada variabel
yang diteliti. Pada penelitian Gamayanti, Mahardianisa, dan
Syafei (2018) hanya meneliti dua variabel yaitu Self
Disclosure dan stres, sedangkan dalam penelitian ini terdapat
tiga variabel dengan dua variabel bebas yaitu sense of humor
dan dukungan dosen. Selain itu, terdapat perbedaan terkait
lokasi dan subyek penelitian. Penelitian Gamayanti,
Mahardianisa, dan Syafei (2018) dilakukan di Bandung dan
subyeknya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di
Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sedangkan penelitian ini dilakukan di Bandar lampung dengan
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subyek mahasiswa UIN Raden Intan Lampung di Fakultas
Ushuluddin yang sedang mengerjakan skripsi.
5. Penelitian Turino (2018)
Penelitian yang dilakukan oleh Turino (2018) dengan
judul penelitian “Hubungan antara Dukungan Sosial Dosen
Pembimbing dengan Tingkat Stres Mahasiswa yang sedang
Menyusun Skripsi di Fakultas Ilmu Keperawan UNISSULA
Semarang”. Hasil penelitian Turino terdapat hubungan negatif
signifikan antara dukungan sosial dari dosen dengan stres
mahasiswa menyusun skripsi yang menandakan terdapat
hubungan dukungan sosial dosen pembimbing dengan tingkat
stres mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif observational. Desain yang
digunakan cross sectional.
Perbedaan penelitian Turino (2018) dengan penelitian
ini terletak pada variabel yang diteliti. Pada penelitian
Setiawan hanya meneliti dua variabel yaitu dukungan dosen
dan stres, sedangkan dalam penelitian ini terdapat tiga
variabel dengan tambahan variabel sense of humor. Selain itu,
terdapat perbedaan terkait lokasi dan subyek penelitian.
Penelitian Turino dilakukan di Semarang dan subyeknya
mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di Fakultas Ilmu
Keperawatan UNISSULA Semarang sedangkan penelitian ini
dilakukan di Bandar lampung dengan subyek mahasiswa UIN
Raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin yang sedang
mengerjakan skripsi.
6. Penelitian Sukoco (2014)
Penelitian yang dilakukan oleh Sukoco (2014) dengan
judul “Jurnal Tugas Akhir Hubungan Sense of Humor dengan
Stres pada Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi”. Hasil
penelitian yang dilakukan
Sukoco diketahui terdapat
hubungan negatif dengan tingkat korelasi yang cukup tinggi
antara sense of humor dengan stres mahasiswa baru Fakultas
Psikologi Universitas Surabaya. Subyek yang digunakan
dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2013
Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, yang melibatkan
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sebanyak 182 orang untuk mendukung penelitian ini. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh
dari sense of humor terhadap stres mahasiswa. Penelitian ini
menggunakan teknik accidental sampling dan tingkat
keyakinan sebesar 95%.
Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan
penelitian Sukoco (2014) dengan penelitian ini terletak pada
variabel yang diteliti, dalam penelitian Sukoco memiliki dua
variabel yang diteliti yaitu sense of humor dan stres sedangkan
pada penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti yaitu
dengan tambahan variabel dukungan dosen. Selain itu,
terdapat perbedaan terkait subyek penelitian dan teknik
pengambilan sampel. Subyek penelitian Sukoco (2014) ialah
mahasiswa baru Fakultas Psikologi dengan menggunakan
teknik accidental sampling sedangkan subyek penelitian ini
ialah mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas
Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung dan dengan teknik
proposional random sampling.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Stres
1. Pengertian Stres
Stres menurut Sarafino dan Smith (2011) adalah suatu
respon yang terjadi pada tubuh terhadap tekanan ataupun
tuntutan dalam diri individu yang berasal dari berbagai situasi
dengan sumber-sumber daya sistem biologis, sosial dan
psikologis individu. Situasi yang terjadi akan memicu respon
tubuh, baik secara fisik maupun mental. Stres yang dialami
seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi
dikaitkan dengan stres karena adanya ketidakseimbangan
antara kemampuan yang dimiliki mahasiswa dengan tuntutan
akademik (Carsita, 2019).
Stres adalah situasi yang tercipta sebagai respon dari
tekanan yang ada pada setiap individu (Siska, 2011). Sarafino
dan Smith (2011) mendefinisikan stres sebagai keadaan yang
tidak sesuai antara situasi yang diinginkan dengan keadaan
bilogis, psikologis atau sistem sosial individu tersebut.
Santrock (2003) menjelaskan bahwa stres merupakan suatu
respon terhadap individu atas suatu kejadian yang dialami dan
akhirnya memicu stres bahkan mengganggu kemampuan
ataupun mengancam individu untuk menangani tekanan
tersebut.
Teori stres menurut Sun, Dunne, Hou dan Xu(2011)
merupakan sebuah tekanan yang dirasakan individu dalam
lingkup pendidikan karena tuntutan yang harus diselesaikan
namun tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki individu.
Di perkuat dengan teori menurut Gadzella dan Masten (2005)
stres adalah sebuah persepsi individu terhadap stresor
akademik dan bagaimana reaksi terhadap stresor akademik
terhadap reaksi fisik, emosi, perilaku, dan kognitif. Menurut
Hardjana (2010) stres merupakan suatu hal yang telah melekat
14
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pada setiap diri individu dalam kadar berat dan ringan yang
berbeda, jangka waktu yang tidak sama, serta pernah atau
akan mengalaminya. Stres merupakan suatu kondisi ataupun
keadaan individu ketika ada di bawah suatu tekanan baik
secara biologis maupun psikologis. Stres biasanya diawali
dengan adanya sebuah reaksi waspada (alarm reaction)
terhadap adanya ancaman yang dialami tubuh, seperti
meningkatnya denyut jantung dan adanya penolakan terhadap
stresor. Stres adalah suatu kondisi invidivu yang berada dalam
situasi menekan dan merasa tidak sanggup dalam mengatasi
tuntutan yang dihadapi (Zakaria, 2017). McGrath (dalam
Sukadiyanto, 2010) mendefinisikan stres akan muncul pada
individu ketika individu tersebut tidak ada keseimbangan
ataupun adanya sebuah kegagalan dalam memenuhi
kebutuhannya baik itu yang bersifat jasmani atau rohani.
Dari pemaparan tokoh-tokoh di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa stres merupakan sebuah reaksi dari suatu
tekanan yang dapat terjadi pada setiap individu baik itu
remaja, orang dewasa bahkan mahasiswa. Stres merupakan
reaksi baik secara emosional atau fisik (mental atau psikis)
yang muncul ketika individu menghadapi tekanan, ancaman,
maupun suatu perubahan.
2. Aspek-aspek Stres
Menurut Sarafino dan Smith (2011) aspek stres dibagi
menjadi dua yaitu aspek fisik dan aspek biologis.
1. Aspek fisik
Aspek fisik yaitu berdampak pada
menurunnya kondisi individu pada saat mengalami
stres seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan
insomnia.
2. Aspek psikologis
Aspek psikologis terdapat tiga gejala yaitu
gejala kognisi atau pikiran yang dimana mengganggu
proses berpikir individu seperti individu takut akan
kegagalan, cemas akan masa depan, emosi labil, dan
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adanya harga diri yang rendah. Gejala emosi yaitu
sebuah kondisi yang mengganggu kestabilan emosi
individu dan individu yang mengalami stres akan
mudah marah, kecemasan yang berlebihan, merasa
sedih. Sedangkan gejala tingkah laku, kondisi yang
mempengaruhi tingkah laku individu cenderung
negatif yang menimbulkan masalah interpersonal
seperti, sulit untuk bekerja sama, kehilangan minat,
tidak mampu rileks, memakai obat-obatan.
Aspek-aspek stres menurut Hardjana (2010), yaitu:
1. Fisikal
Aspek fisikal berkaitan dengan kondisi
individu dan fungsi fisik atau tubuh individu. Aspek
fisikal yang tejadi pada individu yaitu, sakit kepala,
pusing, selera makan berubah, banyak gangguan
pencernaan, banyak melakukan kesalahan dalam
melakukan kerja, insomnia, dan tekanan darah tinggi.
2. Emosional
Emosional
merupakan
aspek
yang
berhubungan dengan keadaan psikis atau mental yang
terjadi pada individu seperti cemas, mudah menangis,
mood berubah-ubah, harga diri turun, mudah
tersinggung, mudah marah, dan merasa tidak aman.
3. Intelektual
Aspek intelektual berkaitan dengan pola pikir
individu tersebut seperti sulit dalam mengambil
keputusan, mudah lupa, sulit berkonsentrasi, pikiran
kacau, daya ingat menurun, kehilangan rasa humor,
serta produktivitas kerja menurun.
4. Interpersonal
Kehilangan kepercayaan terhadap orang lain,
mudah menyalahkan orang lain, mendiamkan orang
lain, mudah untuk membatalkan janji, suka mencari
kesalahan orang lain, mudah menyalahkan suatu hal
terhadap orang lain.
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Penelitian ini peneliti mengacu pada teori Sarafino dan
Smith (2011) aspek stres dibagi menjadi dua yaitu aspek fisik
dan aspek biologis.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan Stres
Fator-faktor penyebab stres yang diutarakan oleh Smet
(2020) yaitu:
1. Kondisi individu
Kondisi individu yang memasuki usia remaja
hingga dewasa, serta berjenis kelamin wanita lebih
rentan terhadap stres dibandingkan laki-laki karena
kondisi hormon yang kurang stabil. Selain itu,
temperamen yang merupakan gaya perilaku dan
karakteristik respons emosional yang bersifat
individual, inteligensi (kemampuan individu untuk
menerapkan pengetahuan dalam memecahkan
berbagai masalah), tingkat pendidikan, serta kondisi
fisik individu juga mempengaruhi stres.
2. Karakteristik kepribadian
Karakteristik kepribadian merupakan ciri
khas atau sikap individu seperti introvert atau
ekstrovert, stabilitas emosi, hardiness (kemampuan
mengontrol diri), locus of control, kekebalan, dan
ketahanan.
3. Variabel sosial-kognitif
Sosial kognitif merupakan dukungan sosial
yang dirasakan individu, dan jaringan sosial.
4. Hubungan dengan lingkungan sosial
Hubungan dengan lingkungan sosial dapat
diartikan sebagai interaksi antara individu dengan
individu lainnya yang ada dilingkungan sekitar.
Lingkungan sosial mencakup hubungan keluarga,
pertemanan, masyarakat dan perkuliahan seperti
dukungan teman sebaya, dukungan dosen, dukungan
sosial yang diterima, dan integrasi dalam jaringan
sosial.
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5. Strategi koping
Strategi koping merupakan sebuah respon
yang terjadi pada individu dengan melibatkan
pemikiran untuk mengatasi suatu permasalahannya.
Taylor (dalam Smet 2020) mengemukakan terdapat 8
strategi koping yaitu konfrontasi, mencari dukungan
sosial, merencanakan pemecahan masalah dikaitkan
dengan “problem focused coping” strategi koping
lainnya lebih memfokuskan pada pengaturan emosi
yang salah satunya dikaitkan dengan “sense of
humor”, kontrol diri, membuat jarak, penilaian
kembali secara positif (positive reappraisal),
menerima tanggung jawab, lari/penghindaran
(escape/avoidance). Salah satu bentuk strategi koping
adalah sense of humor. Dengan adanya sense of
humor yang baik pada individu akan lebih mampu
mengahadapi permasalahan dan humor dapat
merileksasikan individu dalam menghadapi tekanan.
4. Stres menurut Pandangan Islam
Agama islam memaknai stres sebagai sebuah ujian dari
Allah. Al Qur’an surat Al Baqarah (2) ayat 155 Allah
berfirman yang berbunyi :
س
ِ َْولَنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم بِش َْي ٍء ِّمنَ ا ْل َخو
ِ ص ِّمنَ ْاْلَ ْم َو
ِ ُال َو ْاْلَ ْنف
ٍ ع َونَ ْق
ِ ْف َوا ْلجُو
ّ ٰ ت َوبَ ِّش ِر ال
َص ِب ِريْن
ِ ِۗ َوالثَّ َم ٰر
“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu,
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa
dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada
orang-orang yang sabar”.(Q.S. Al-Baqarah [2]:155)
Ujian yang diberikan Allah sedikit jika dibandingkan
imbalan yang diterima pada setiap individu. Seperti halnya
ujian pada lembaga pendidikan. Pertanyaan yang tersedia
akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing.
Semakin tinggi derajatnya, maka semakin sulit soal tesnya.
Jika individu siap dan mengikuti pedoman yang diajarkan,
maka akan lulus dalam menjalani test (Shihab, 2006).
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Tidak selamanya manusia akan terhindar dari kata stres,
karena setiap cobaan dan ujian itu, datangnya dari Allah SWT
bukan manusia yang mengatur. Sebagai manusia yang bisa
disiapkan adalah menangkal akibat stres, menyiapkan mental
dalam menanggulangi stres sehingga setiap individu mampu
mencari solusi. Didalam surat Al-Insyirah terdapat solusi
bagaimana cara individu dalam menghadapi stres yaitu
dengan cara sabar, optimis, ketenangan terhadap jiwa, percaya
pada kemampuan diri dan tawakal (Ansyah et al., 2019).
“Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu.
Dan Kami telah menghilangkan daripada-mu (Muhammad)
bebanmu. Yang memberatkan punggungmu”. (Q.S. AlInsyirah [30]:1-3)
Taddabur surat Al-Insyirah merupakan salah satu metode
yang digunakan untuk berinteraksi antara individu dan AlQuran dengan cara tartil, menghayati dan memahami arti,
yang kemudian direnungi untuk mengetahui makna-makna
dan hikmah yang terdapat didalam surat Al-Insyirah. Makna
dan hikmah-hikmah tersebutlah yang dijadikan tuntunan
dalam menjalani kehidupan (Ansyah et al., 2019).
B. Sense Of Humor
1. Pengertian Sense Of Humor
Sense of humor
pada mahasiswa yang sedang
mengerjakan skripsi yaitu mahasiswa mencari hal-hal lucu
untuk mencairkann suasana agar lebih rileks dan tertawa,
bahkan terkadang mahasiswa menertawakan situasi yang
membuat stres sehingga mahasiswa lebih bisa menghadapi
situasi stres tersebut. Humor berasal dari kata umor yaitu
You-moors yang berarti cairan mengalir, yang dimana
merupakan suatu sifat dari situasi komplek yang
menimbulkan keinginan individu untuk tertawa. Humor
sebagai sesuatu hal yang lucu, yang bisa membuat seseorang
bahagia, tertawa dan menjadi senang. Humor dapat
menimbulkan suatu refleks tertawa dan tertawa adalah obat
yang terbaik untuk melawan stres (Istiningtyas, 2014).
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Thorson dan Powell (1993) menjelaskan sense of humor
adalah sudut pandang individu dalam melihat sebagaimana
cara dalam menghadapi dan mengatasi sebuah stres dalam
kehidupan sehari-hari. Sense of humor ini merupakan skill
individu dalam memakai humor untuk menangani suatu
masalah ataupun ancaman yang terjadi, kemampuan dalam
menghargai, menanggapi hal-hal yang bersifat humor atau
jenaka, keterampilan atau skill dalam menciptakan suatu
humor. Humor yang ada dalam diri individu mempunyai
pengaruh yang besar karena sanse of humor itu yang akan
menanggulangi dan menahan stres langsung terhadap
seseorang tersebut, karena individu mempunyai benteng
pertahanan dalam diri individu dengan mengalihkan beban
yang dialami menjadi rilex dengan adanya humor yang
dimiliki seseorang (Sukoco, 2014).
Menurut Rahmanadji (2007) humor merupakan hal yang
dibutuhkan pada setiap individu, sebagai salah satu sarana
untuk berkomunikasi dalam menyalurkan perasaan,
pelampiasan tekanan dalam diri individu dan memberikan
suatu wawasan dengan cara menghibur. Kepekaan terhadap
humor (sense of humor) merupakan kemampuan individu
untuk menggunakan humor sebagai cara untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi pada individu tersebut, keterampilan
menciptakan humor atau jenaka, kemampuan menghargai dan
menanggapi hal-hal yang bersifat lucu atau jenaka (Derry,
2015).
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sense of
humor adalah kemampuan individu dalam menggunakan
humor sebagai salah satu cara untuk menanggulangi
permasalahan yang dialami, menciptakan hal yang lucu, serta
mengurangi emosi negatif dalam dirinya.
2. Aspek-aspek Sense Of Humor
Menurut Thorson dan Powell (1993) sense of humor
memiliki empat dimensi yaitu :
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1. Humor production
Merupakan suatu kemampuan dalam diri
individu untuk melakukan suatu hal yang lucu atau
membuat sesuatu yang ada disekitarnya menjadi lucu
dan tertawa.
2. Humor Appreciation
Aspek ini merupakan suatu perasaan yang ada
dalam diri individu yang dimana individu tersebut
menghargai setiap humor atau kelucuan yang ada
dilingkungan individu tersebut.
3. Coping Humor
Coping humor ialah skill yang dimana
individu ini dapat untuk meringankan suatu
ketegangan atau permasalahan yang terjadi pada
dalam dirinya.
4. Humor Tolerance
Humor tolerance merupakan perilaku
individu dalam menyikapi hal bersifat jenaka yang
ada dilingkungan sekitarnya.
C. Dukungan Dosen
1. Pengertian Dukungan Dosen
Dosen merupakan penilai akademik mahasiswa yang
memiliki peluang untuk menciptakan situasi yang kondusif
dan memfasilitasi pada sebuah proses belajar mahasiswa.
Sebuah dukungan yang diterima mahasiswa dari seorang
dosen dapat mempengaruhi mahasiswa dalam mengurangi
stres mahasiswa mengerjakan skripsi. Dukungan dosen
merupakan salah satu bentuk dari dukungan sosial. Dukungan
sosial adalah salah satu bentuk hubungan antar individu
dengan individu lain yang memberikan bantuan berupa
perhatian, informasi atau penilaian pada individu dari
lingkungan sosialnya (Heryanto, 2012). Sarafino (2011)
menyatakan bahwa dukungan sosial mengarah pada
pemberian kenyamanan terhadap orang lain dan
menghargainya.
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Menurut Smet (2018) dukungan sosial adalah salah satu
fungsi ikatan sosial yang menggambarkan tingkat kualitas
suatu hubungan interpersonal. Teori ini didukung oleh
pendapat Hunt (2011) yang menyatakan bahwa dukungan
sosial adalah hubungan antar interpersonal yang ditunjukkan
dengan memberikan bantuan terhadap individu lainnya.
Sarason (dalam Widiantoro et al., 2019) dukungan sosial
adalah sebuah perhatian atau percayaan dalam bentuk
dorongan atau semangat yang diberikan kepada orang lain.
Smith dan Renk (2007) dukungan sosial diberikan oleh orangorang yang mempercayainya dan berarti dalam kehidupannya,
yang menentukan tingkat stres terkait akademik yang dialami
mahasiswa.
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa
dukungan sosial adalah suatu tindakan yang bersifat
membantu individu terhadap individu lainnya dengan
melibatkan emosi, pemberian informasi, serta penilaian yang
positif pada individu dalam menghadapi permasalahannya.
Dukungan sosial ini bisa berasal dari orang tua, teman,
sahabat, ataupun dosen.
2. Aspek dukungan sosial
Menurut Smet (2018) dukungan sosial yang berikan oleh
dosen terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu :
1. Dukungan emosional
Dukungan emosioal ini muncul ketika individu
merasa empati terhadap individu lain, peduli dan
memperhatikan kemajuan skripsi pada mahasiswa.
2. Dukungan penghargaan
Dukungan penghargaan terjadi melalui ungkapan
hormat, memberikan ide serta motivasi bagi
mahasiswa.
3. Dukungan instrumental
Dukungan intrumental ini diberikan dapat berupa
memberikan materi berupa refrensi dalam skripsi.
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4. Dukungan informatif
Dukungan yang berupa nasihat, petunjuk, saran,
atau umpan baik apa yang telah dikerjakan oleh
mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
Selain itu, menurut Sarafino dan Smith (2011) dukungan
sosial terdapat empat aspek, yaitu :
1. Dukungan emosional atau penghargaan
Bantuan yang berupa dorongan, seperti rasa
empati, perhatian, kasih sayang, dan penghargaan
yang positif.
2. Dukungan nyata atau intrumental
Dukungan intrumental ini terkait bantuan secara
langsung, seperti menolong dalam melakukan suatu
pekerjaan atau meminjamkan uang.
3. Dukungan informasi
Memberikan nasihat, informasi, atau umpan balik
mengenai apa yang sebaiknya dilakukan orang lain
yang membutuhkan bantuan.
4. Dukungan persahabatan
Dukungan ini merupakan suatu interaksi sosial
yang positif dengan individu lain dalam suatu
aktivitas sosial.
Dari pemaparan aspek-aspek di atas, peneliti mengacu
pada teori Smet (2018) dengan empat aspek, yaitu: aspek
emosinoanl, aspek penghargaan, aspek intrumental, dan aspek
informatif.
D. Hubungan Antara Sense Of Humor dan Dukungan Dosen
dengan Stres mengerjakan skripsi
Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh
mata kuliah dituntut untuk membuat skripsi. Proses
pengerjaan skripsi mahasiswa diharapkan untuk dapat
menyelesaikan skripsi tepat waktu, namun pada kenyataannya
terdapat hambatan yang terjadi seperti kurangnya motivasi
dalam diri dan lingkungan sekitar, kesulitan mencari literatur,
dosen pembimbing yang sulit ditemui. Hambatan tersebut
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menjadikan mahasiswa terbebani dan mengalami stres. Stres
merupakan suatu reaksi tubuh terhadap tuntutan maupun
harapan yang menimbulkan beban terus menerus dan
membuat individu menjadi tertekan. Kondisi seperti ini yang
memicu stres pada mahasiswa apabila tuntutan-tuntutan yang
ada tidak dapat terpenuhi.
Stres merupakan respon tubuh terhadap situasi yang
mengancam pada setiap individu yang ditandai dengan adanya
sebuah penolakan pada stresor. Stres menurut Sarafino dan
Smith (2011) didefinisikan sebagai suatu respon yang terjadi
pada tubuh terhadap tekanan ataupun tuntutan dalam diri
individu yang berasal dari berbagai situasi dengan sumbersumber daya sistem biologis, sosial dan psikologis individu.
Situasi yang terjadi akan memicu respon tubuh, baik secara
fisik maupun mental. Stres akan berakhir ketika hal-hal yang
memicu stres telah terlewati.
American College Health Association (ACHA) (2013)
melakukan survei di Amerika dengan hasil bahwa dalam
perkuliahan seorang mahasiswa menghadapi salah satu
masalah besar yaitu stres. Kemudian pada tahun 2014,
sebanyak 91,4% mahasiswa mengalami stres selama
perkuliahan dalam kurun waktu dua belas bulan (Acha, 2014).
Penelitian di tahun 2015 menyimpulkan hasil yang senada
yaitu selama kurang lebih 12 bulan sebanyak 90,8%
mahasiswa mengalami stres dalam mengerjakan skripsi
(Acha, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun
2017, sebanyak 98,2% mahasiswa mengalami stres, 18 %
mengalami depresi. Hal ini disebabkan oleh mendapatkan
nilai yang rendah saat ujian, mengalami hambatan dalam
proses pengerjaan skripsi, disertasi, penelitian, dan pratikum
(Acha, 2017).
Salah satu cara untuk mengatasi sebuah tekanan dan
stres yaitu dengan humor. Humor bisa menjadi cara untuk
mencairkan suasana agar tubuh menjadi rileks. Humor dapat
menimbulkan refleks tertawa yang mana merupakan obat
terbaik untuk melawan stres. Setiap individu memerlukan
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kepekaan terhadap humor (sense of humor) untuk dapat
mengamati, mengungkapkan dan merasakan humor (Sukoco,
2014). Sense of humor merupakan suatu potensi yang ada
pada setiap individu yang reaksinya dimunculkan dengan
emosi senang yang disertai senyum dan tawa (Aziziah &
Dewinda, 2018). Melalui kepekaan humor yang dimiliki
individu dapat mengekspresikan hal-hal lucu serta
menimbulkan ide-ide brilian secara kreatif. Mengacu pada
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herman (2017)
dengan judul “Hubungan antara Sense of Humor dengan Stres
pada
Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas
Muhammadiyah Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian
terdapat hubungan negatif yang signifikan antara sense of
humor dengan stres pada mahasiswa Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Selain sense of humor, dalam mengerjakan skripsi
diperlukannya dukungan sosial salah satunya dukungan
dosen. Ketika individu merasa stres individu tersebut akan
mencari dukungan sosial dan emosional dari keluarga, temanteman, maupun lingkungan perkuliahan. Dukungan sosial
yang dirasakan individu merupakan hal yang penting dalam
melindungi individu dari situasi stres (Smith & Renk, 2007).
Dukungan yang diberikan akan mengurangi potensi stres dan
meningkatkan kemampuan dalam menangani tuntutan
sehingga mencegah individu untuk menilai hal tersebut
sebagai sebuah tekanan (Astuti & Hartati, 2013). Didukung
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heryanto (2012)
menunjukkan bahwa terdapat sebuah hubungan yang negatif
antara dukungan sosial dosen dengan stres mahasiswa yang
menyusun skripsi. Semakin tinggi dukungan sosial dosen
maka semakin rendah stres mahasiswa dalam menyelesaikan
skripsi, dan semakin rendah dukungan sosial dari dosen maka
semakin tinggi stres mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi.
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E. Kerangka Berpikir
Sense of humor dan dukungan dosen diharapkan dapat
mampu menurunkan terjadinya stres pada mahasiswa yang
sedang mengerjakan skripsi di Fakutas Ushuluddin dan Studi
Agama UIN Raden Intan Lampung.
Maka dapat digambarkan suatu kerangka penelitian
untuk memudahkan dalam pemahaman dan lebih memperjelas
penelitian yang dilakukan peneliti,yakni sebagai berikut :

Sense Of humor(X1)

Stres (Y)
Dukungan Dosen
(X2)

Gambar 1. Bagan Hubungan antara Sense Of Humor dan
Dukungan Dosen dengan Stres
Stres merupakan variable Y yang dialami pada
mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas
Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung dan dipengaruhi oleh
sense of humor sebagai variabel X1 dan dukungan dosen
sebagai variable X2.
F. Hipotesis
Berdasarkan kerangka berpikir maka diajukan
hipotesis sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan antara sense of humor dan
dukungan dosen dengan stres mengerjakan skripsi
pada mahasiswa.
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2. Terdapat hubungan antara sense of humor dengan
stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa.
3. Terdapat hubungan antara dukungan dosen dengan
stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan dan jenis penelitian merupakan hal yang
penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya pendekatan
dan jenis pendekatan ini maka tujuan dalam penelitian dapat
sesuai dengan apa yang diinginkan dan hasil yang diperoleh
dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.
Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu
metode penelitian kuantitatif non eksperimen, yang dimana
peneliti tidak memberikan sebuah perlakuan (treatment)
terhadap subyek penelitian. Desain dalam penelitian ini
menggunakan metode korelasional, yang bertujuan untuk
menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih
(Sudaryono, 2019).
B. Identifikasi Variabel
Variable yang digunakan dalam penelitian ini ialah
sense of humor dan dukungan dosen sebagai variable bebas,
dan stres sebagai variable terikat. Dalam penelitian ini
terdapat tiga variable yaitu:
1. Variabel terikat (Y)
: Stres
2. Variabel bebas (X1)
: Sense of Humor
3. Variabel bebas (X2)
: Dukungan Dosen
C. Definisi Operasional
1. Stres
Stres adalah reaksi dari suatu tekanan yang dapat terjadi
pada setiap individu baik secara emosional atau fisik (mental
atau psikis) yang muncul ketika individu menghadapi tekanan,
ancaman, maupun suatu perubahan. Stres didasari oleh teori
Sarafino dan Smith (2011) dengan aspek fisik dan psikologis.
Tinggi atau rendahnya stress dalam mengerjakan skripsi
dapat dilihat melalui skor total yang diperoleh mahasiswa
28
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dalam mengisi instrumen stres. Apabila skor total yang
diperoleh mahasiswa tinggi, maka stres yang dialami
mahasiswa tersebut tinggi. Begitupula sebaliknya, apabila
skor total yang dihasilkan rendah maka stres yang dialami
mahasiswa juga rendah.
2. Sense of Humor
Sense of humor adalah kemampuan atau kompetensi yang
dimiliki individu dengan mempergunakan humor untuk
menyelesaikan dan menangani masalah, skill dalam
menciptakan sebuah humor, skill dalam menghargai dan
menanggapi hal-hal yang bersifat jenaka. Sense of humor
mengacu pada teori Thorson dan Powell (1993) dengan aspek
yaitu, Humor production, Humor Appreciation, Coping
Humor, dan Humor Tolerance. Variable sense of humor ini
akan diukur menggunakan instrumen sense of humor.
Tinggi atau rendahnya sense of humor dapat diketahui
dari skor total yang diperoleh subyek setelah mengisi
instrumen sense of humor. Apabila skor total yang diperoleh
tinggi, maka sense of humor pada mahasiswa tersebut tinggi.
Begitupula sebaliknya, apabila skor total yang dihasilkan
rendah maka sense of humor yang terdapat pada mahasiswa
juga rendah.
3. Dukungan Sosial
Dukungan sosial adalah suatu ikatan sosial yang
menggambarkan
tingkat
kualitas
suatu
hubungan
interpersonal. Dukungan sosial merupakan persepsi individu
terhadap kenyamanan, perhatian, kepercayaan, atau bantuan
dari orang lain atau kelompok tertentu, salah satu bentuk
dukungan sosial adalah dukungan dosen. Dukungan sosial ini
mengacu pada teori Smet (2018) dengan empat aspek, yaitu
aspek emosional, aspek penghargaan, aspek intrumental, dan
aspek informatif.
Tinggi atau rendahnya dukungan sosial dapat diketahui
melalui skor yang diperoleh mahasiswa dalam mengisi
instrumen dukungan sosial. Apabila skor total tinggi, maka
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