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ABSTRACT 

This research aimed to know the correlation of peer support and academic stress 
on the new first-year students at the Faculty of Medicine, Islamic University of 
Indonesia at Yogyakarta. The hypothesis in this research was a negative 
correlation between peer support and academic stress on the new first-year 
students at the Faculty of Medicine, Islamic University of Indonesia at 
Yogyakarta. The researcher used two scales to conducting this research, the first 
one was Academic Stress Scale that has been modified by the researcher from 
the previous researcher Dewi (2012) based on the aspects of Sarafino and Smith 
(2012) and the second was Peer Support Scale that also has been modified by 
the researcher from the previous researcher Dewi (2012) based on the aspects of 
Cowie and Wallace (2000). The analysis result of this research revealed that 
there was a negative correlation between peer support and academic stress on 
the new first-year students at the Faculty of Medicine, Islamic University of 
Indonesia at Yogyakarta. It is found that r = -0,410 and p = 0,000 (p < 0,01). In 
Addition, this research stated that peer support influenced the variable of 
academic stress in the amount of 16,8%, whereas 83,2% was influenced by other 
aspects. Based on the results above, so asserted that the hypothesis of this 
study was accepted. 
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LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Stres pada mahasiswa baru pada umumnya dapat disebabkan adanya 

kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri di bidang akademik maupun sosial 

pada lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut dapat mengurangi pengoptimalan 

kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengembangan diri di bidang 

akademik maupun sosial. Permasalahan yang dimiliki oleh mahasiswa dibagi 

menjadi dua, yaitu masalah akademik dan masalah non-akademik. Pada 

masalah akademik berkaitan dengan perencanaan studi, cara belajar, dan 

pengenalan aturan. Sedangkan pada masalah non-akademik berkaitan dengan 

penyesuaian diri terhadap lingkungan kampus, kesukaran dalam mencari teman, 

kesukaran dalam pengembangan diri, serta terdapat masalah pribadi lainnya (Siti 

dan Sukarti dalam Adiwaty & Fitriyah, 2015). 

Kumaraswamy (2013) menyatakan bahwa berdasarkan beberapa 

penelitian sebelumnya, mahasiswa Fakultas Kedokteran mengalami stres yang 

paling besar, dimana stressor utamanya yaitu berasal dari jumlah dan 

kompleksitas materi yang harus dipelajari. Berdasarkan penelitian mengenai 

masalah psikologis oleh Kumaraswamy (2013) tersebut pada 100 Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran menunjukkan bahwa 26% mahasiswa mengalami stres, 

sedangkan 31% mahasiswa mengalami depresi. Hal tersebut selaras dengan 

pendapat Navas (2012) bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran cenderung 

mengalami stres yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan program studi 

lain di sektor non-medis. Hal tersebut dikarenakan volume materi pelajaran yang 

akan dipelajari lebih banyak serta terdapat perbedaan sistem pengajaran 

dibandingkan fakultas lainnya. 
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Abdulghani (2008) menemukan hasil pada penelitiannya bahwa masalah 

tertinggi pada mahasiswa kedokteran yang dapat menimbulkan stres, yaitu 

berasal dari pelajaran saat di perkuliahan sebesar 60,3%, sedangkan stres yang 

berasal dari lingkungan sebesar 2,8%. Hal tersebut banyak dirasakan oleh 

mahasiswa di tahun pertama, yaitu semester satu dan semester dua. Menurut 

Abdulghani (2008) mahasiswa yang mengalami permasalahan stres, yaitu 

mahasiswa semester pertama sebesar 74,2%, mahasiswa semester kedua 

sebesar 69,8%, mahasiswa semester ketiga sebesar 48,6%, mahasiswa 

semester empat sebesar 30,4%, dan mahasiswa semester lima sebesar 49%. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Agolla dan Ongori (2009) bahwa sumber 

stres utama yang dialami mahasiswa, yaitu bersumber dari akademik sebesar 

81%. 

Hasil penelitian Pathmanathan dan Husada (2013) menyatakan bahwa 

mahasiswa kedokteran memiliki tingkat stres ringan sebesar 35%, tingkat stres 

sedang sebesar 61%, dan tingkat stres berat sebesar 4%. Mahasiswa 

kedokteran yang sering mengalami tingkat stres sedang hingga tingkat stres 

berat yaitu mahasiswa yang berusia 18 tahun hingga 21 tahun, sedangkan 

mahasiswa yang sering mengalami tingkat stres ringan yaitu mahasiswa yang 

berusia diatas 23 tahun. Tingginya tingkat stres pada usia 18 tahun hingga 21 

tahun disebabkan karena mahasiswa ingin memperoleh prestasi akademik yang 

tinggi, serta memiliki tuntutan dalam melakukan penyesuaian diri terhadap 

sekitar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Augesti, Lisiswanti, Saputra, dan Nisa 

(2015) juga menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat stres antara 

mahasiswa tingkat awal dan mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa fakultas 
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kedokteran tingkat awal lebih tinggi stresnya dibandingkan mahasiswa tingkat 

akhir. Mahasiswa tingkat awal berjumlah 142 mahasiswa, dimana yang tergolong 

stres ringan sebesar 39 mahasiswa (27,5%), stres sedang sebesar 84 

mahasiswa (52,9%), stres berat sebesar 19 mahasiswa (13,4%). Hal tersebut 

disebabkan karena mahasiswa tingkat awal masih sering merasakan adanya 

ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan, baik 

keinginan yang bersifat jasmani maupun rohani. Marjani (Augesti dkk, 2015) 

menyatakan bahwa tingkat stres pada mahasiswa akan menurun seiring dengan 

meningkatnya tahun perkuliahan. 

Stres yang sering dialami oleh mahasiswa merupakan stres akademik. 

Stres akademik diartikan sebagai keadaan individu yang mengalami tekanan 

hasil persepsi dan penilaian tentang stressor akademik, yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan di perguruan tinggi, Govaerets dan 

Gregoire (2004). Mahasiswa baru pada dasarnya dituntut untuk lebih aktif, baik 

aktif di organisasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas 

akademik maupun non akademik sebagai seorang mahasiswa (Siti & Sukami 

dalam Adiwaty dan Fitriyah, 2015). Menurut Fitria dan Pamungkas (2015) 

mahasiswa yang menjalani pendidikan kedokteran, tentunya tidak luput dari 

beban dan tuntutan akademik yang tinggi. Kompleksitas pembelajaran yang 

mencakup tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi juga pendalaman 

keterampilan membuat mahasiswa kedokteran membutuhkan waktu lebih banyak 

untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Saat ini, Pendidikan 

Kedokteran menggunakan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan 

metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang menuntut mahasiswa 

untuk menjadi lebih mandiri dan aktif mendapatkan ilmu. Kondisi ini dapat 
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menjadi sumber stres yang membuat mahasiswa merasakan stres lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa jurusan lainnya. 

Tuntutan-tuntutan yang terdapat di kehidupan mahasiswa tersebut, baik 

yang berasal dari luar diri maupun dalam diri menuntut untuk mampu dihadapi 

dengan lebih dewasa, bertanggung jawab, kuat, dan tangguh. Apabila 

mahasiswa baru mengalami kegagalan dalam mengatasi berbagai macam 

tuntutan tersebut dan gagal melakukan penyesuaian terhadap kejadian-kejadian 

yang menekan akan menyebabkan munculnya depresi maupun stres dalam diri 

mahasiswa (Fisher dalam Susilowati dan Hasanat, 2011). Salah satu contoh 

kasus akibat dari stres akademik pada mahasiswa baru yaitu kasus bunuh diri 

yang dilakukan seorang mahasiswa baru berinisial X berusia 18 tahun yang 

ditemukan tewas gantung diri di kamar kos. Mahasiswa X tersebut mengakhiri 

hidupnya ketika perkuliahan sedang berada pada masa Ujian Tengah Semester 

(UTS). Mahasiswa X melakukan aksinya tersebut setelah pulang dari ujian 

perkuliahannya. (diunduh pada 03 Juni 2016 http://www.beritasatu.com) 

Menurut Pennebaker (Susilowati dan Hasanat, 2011) menyatakan bahwa 

masa transisi yang dialami mahasiswa baru mengakibatkan mahasiswa 

mengalami mood negatif dan hambatan untuk melakukan penyesuaian 

psikologis sampai akhir semester pertama. Goff A.M (Suwartika, Nurdin, & 

Ruhmadi, 2014) menyatakan bahwa peningkatan jumlah stres akademik akan 

menurunkan kemampuan akademik yang berpengaruh terhadap indeks prestasi. 

Selain itu, Rahmi (2013) menyatakan bahwa terganggunya kesehatan fisik akibat 

stres yang dialami seorang mahasiswa dapat menyebabkan mahasiswa mudah 

lelah, gangguan pernafasan, sakit kepala, sulit berkonsentrasi sehingga 

mengganggu mahasiswa tersebut pada saat proses belajar atau ujian yang 

http://www.beritasatu.com/
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menyebabkan prestasi belajar mahasiswa tersebut tidak maksimal. Heiman & 

Karivter (Sutjiato, Kandou, & Tucunan, 2015) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stres akademik, seperti kondisi fisik, 

motivasi, tipe kepribadian, keluarga, pekerjaan, fasilitas, teman, dan dosen. 

Faktor-faktor  yang dikemukakan oleh Heiman & Karivter tersebut diantaranya 

faktor lingkungan pertemanan yang dapat mempengaruhi stres pada mahasiswa 

baru, sehingga apabila lingkungan pertemanan memiliki hubungan yang positif 

dengan individu tersebut melalui pemberian dukungan sosial, maka mahasiswa 

baru dapat terhindar dari masalah psikologis yang berupa stres ketika melakukan 

penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. 

Menurut Cowie dan Wallace (2000) menyatakan bahwa dukungan teman 

sebaya merupakan suatu dukungan sosial yang berasal dari teman sebaya, yang 

berupa aktivitas bantuan dalam melakukan pemecahan masalah yang sedang 

dialami oleh seseorang ketika dalam keadaan kesulitan secara spontan dengan 

menawarkan bantuan pada teman-teman, serta dapat terjadi dimanapun dan di 

kelompok sebaya manapun. Kelompok teman sebaya pada remaja disini yaitu 

yang merujuk pada orang-orang tetangga, orang-orang tempat ibadah, kelompok 

sahabat, serta kelompok teman seperjuangan (Brown dalam Santrock, 2007). 

Walgito (Suwartika, Nurdin, & Ruhmadi, 2014) menyatakan bahwa keberadaan 

kelompok dapat memberikan kebutuhan psikologis yang berupa dorongan, 

pengetahuan, dan informasi. Mahasiswa dengan dukungan teman sebaya yang 

tinggi akan memiliki pengalaman hidup yang lebih baik, harga diri yang lebih 

tinggi, serta pandangan hidup yang lebih positif dibandingkan dengan mahasiswa 

yang memiliki dukungan teman sebaya yang lebih rendah (Sarason dalam 

Ekasari & Yuliyana, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin 
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melakukan penelitian mengenai hubungan antara dukungan teman sebaya 

dengan stres akademik pada mahasiswa baru tahun pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.  

 

METODE PENELITIAN 

Responden pada penelitian ini merupakan mahasiswa baru tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode 

angket atau kuesioner dan metode penyusunan menggunakan skala Likert. 

Peneliti menggunakan dua buah skala pada variabel penelitian ini, yaitu skala 

stres akademik yang telah dimodifikasi oleh peneliti dari penelitian Aulina (2012) 

berdasarkan aspek-aspek Sarafino dan Smith (2012), serta skala dukungan 

teman sebaya yang telah dimodifikasi oleh peneliti dari penelitian Dewi (2012) 

berdasarkan aspek-aspek Cowie dan Wallace (2000). Metode analisis data pada 

penelitian ini menggunakan teknik analisis Non Parametrik dengan 

menggunakan metode Korelasi Spearman Rho. 

HASIL PENELITIAN 

1. Uji Asumsi 

Pada penelitian ini, peneliti harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu 

sebagai langkah selanjutnya ataupun sebagai satu prasyarat yang harus 

dilakukan sebelum menguji hipotesis. Dalam uji asumsi terdiri dari dua 

bagian, diantaranya yaitu uji normalitas serta uji linieritas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk melihat serta mengetahui apakah 

sebaran data dapat tersebar secara normal atau tidak normal. Pada uji 

normalitas menunjukkan bahwa pada skala stres akademik dengan nilai p 

= 0,003 (p < 0,05) serta pada skala dukungan teman sebaya dengan nilai 

p = 0,051 (p > 0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang 

diperoleh pada penelitian ini dengan menggunakan skala stres akademik 

dan dukungan teman sebaya terdistribusi secara tidak normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan setelah peneliti melakukan uji normalitas. 

Uji linieritas digunakan untuk melihat serta mengetahui apakah kedua 

variabel memiliki hubungan yang lurus atau tidak lurus. Pada uji linieritas 

menunjukkan bahwa kedua variabel penelitian merupakan segaris lurus 

atau berhubungan. Hal tersebut dapat diketahui dari data yang 

menunjukkan F = 24,694 dengan Sig. 0,000 (p < 0,01). Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa data yang diperoleh pada penelitian ini dengan 

menggunakan skala stres akademik dan dukungan teman sebaya bersifat 

linier. 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada analisis data. Sehingga, uji hipotesis dilakukan agar 

peneliti mengetahui apakah data dari sampel sudah cukup kuat dalam 

menggambarkan populasinya. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 

dari uji normalitas, dapat diketahui bahwa kedua variabel dalam penelitian 

ini, yaitu stres akademik dan dukungan teman sebaya terdistribusi secara 
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tidak normal, sehingga untuk uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis Non Parametrik dengan metode Korelasi 

Spearman Rho. 

Pada uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 

antara dukungan teman sebaya dengan stres akademik pada mahasiswa 

baru tahun pertama Fakultas Kedokteran di Yogyakarta. Hal tersebut 

terlihat dari nilai r = -0,410 dengan nilai p = 0,000 (p < 0,01), sehingga 

terdapat tanda negatif pada koefisien korelasi tersebut yang menunjukkan 

bahwa semakin tinggi dukungan teman sebaya, maka semakin rendah 

stres akademik pada mahasiswa baru tahun pertama Fakultas 

Kedokteran. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah dukungan teman 

sebaya, maka semakin tinggi stres akademik pada mahasiswa baru tahun 

pertama Fakultas Kedokteran tersebut. Oleh karena itu, hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini dinyatakan diterima. 

 

                    PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara dukungan teman sebaya dengan stres akademik pada 

mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

di Yogyakarta. Peneliti melibatkan 150 mahasiswa sebagai responden penelitian 

ini, diantaranya terdiri dari 44 mahasiswa semester satu Fakultas Kedokteran 

untuk keperluan uji coba penelitian, serta 106 mahasiswa semester satu Fakultas 

Kedokteran untuk keperluan pengambilan data terpakai. Lantas dilihat dari uji 

asumsi penelitian, diperoleh hasil bahwa data pada variabel dukungan teman 

sebaya dan stres akademik menunjukkan data pada penelitian ini terdistribusi 
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secara tidak normal, namun memiliki korelasi yang lurus atau linier. Sehingga 

dengan begitu penelitian ini dapat diuji dengan menggunakan teknik analisis Non 

Parametrik dan menggunakan metode Korelasi Spearman Rho. 

Pada hasil analisis korelasi dengan menggunakan teknik analisis Non 

Parametrik dan menggunakan metode Korelasi Spearman Rho menyatakan 

bahwa terdapat korelasi negatif antara dukungan teman sebaya dengan stres 

akademik pada mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Indonesia di Yogyakarta, dengan rincian r = -0,410, p = 0,000, p < 0,01. 

Korelasi negatif pada penelitian ini menunjukkan bahwa arah hubungan yang 

negatif antara dukungan teman sebaya dengan stres akademik, sehingga hal 

tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi dukungan teman sebaya, maka 

semakin rendah stres akademik pada mahasiswa baru tahun pertama Fakultas 

Kedokteran. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah dukungan teman sebaya, 

maka semakin tinggi stres akademik pada mahasiswa baru tahun pertama 

Fakultas Kedokteran. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan oleh peneliti pada 

penelitian ini dinyatakan terbukti atau diterima. 

Mayoritas mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Indonesia memiliki stres akademik yang berada pada kategori tinggi 

dengan persentase sebesar 23,4% (25 mahasiswa). Lainnya sebesar 18,9% 

memiliki stres akademik pada kategori sangat tinggi (20 mahasiswa), 18,9% 

memiliki stres akademik pada kategori sedang (20 mahasiswa), 19,9% memiliki 

stres akademik pada kategori rendah (21 mahasiswa), serta 18,9% memiliki stres 

akademik pada kategori sangat rendah (20 mahasiswa). Tingginya persentase 

stres akademik yang dialami oleh mahasiswa baru tahun pertama Fakultas 

Kedokteran, menunjukkan bahwa mahasiswa baru tersebut memiliki kesulitan 
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dalam melakukan penyesuaian diri di bidang akademik ketika diperkuliahan, 

sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi biologis maupun psikologis 

pada mahasiswa baru tersebut. 

Kondisi stres akademik tersebut menurut Pennebaker (Susilowati dan 

Hasanat, 2011) menyatakan bahwa masa transisi yang dialami mahasiswa baru 

mengakibatkan mahasiswa mengalami mood negatif dan hambatan untuk 

melakukan penyesuaian psikologis sampai akhir semester pertama. Sedangkan 

menurut Christyanti, dkk (2010) yang menyatakan bahwa kondisi stres juga 

dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku pada mahasiswa seperti 

penurunan minat dan efektivitasan, penurunan energi, cenderung 

mengekspresikan pandangan sinis pada orang lain, perasaan marah, kecewa, 

frustasi, bingung, putus asa, serta melemahnya tanggung jawab. Sehingga ketika 

mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran belum memiliki 

penyesuaian diri yang baik pada kegiatan akademik di perkuliahan, maka dapat 

dipastikan mahasiswa tersebut akan mengalami stres akademik yang tinggi. 

Kemudian pada variabel dukungan teman sebaya dapat diketahui bahwa 

dukungan teman sebaya yang diperoleh mahasiswa baru tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, yaitu mayoritas berada pada 

kategori rendah dengan persentase sebesar 30,9% (33 mahasiswa). Lainnya 

sebesar 8,4% memiliki dukungan teman sebaya pada kategori sangat rendah (9 

mahasiswa), 18,9% memiliki dukungan teman sebaya pada kategori sedang (20 

mahasiswa), 23,5% memiliki dukungan teman sebaya pada kategori tinggi (25 

mahasiswa), serta 17,9% memiliki dukungan teman sebaya pada kategori sangat 

tinggi (19 mahasiswa) yang diperoleh mahasiswa baru tahun pertama Fakultas 

Kedokteran. Rendahnya persentase dukungan teman sebaya yang diperoleh 
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mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran, menunjukkan bahwa 

mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran belum memiliki 

kemampuan yang baik dalam memberikan dukungan terhadap teman 

seperkuliahannya, yaitu sesama mahasiswa baru tahun pertama yang berada di 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Selain itu, mahasiswa baru 

tersebut pun belum memiliki kedekatan antar sesama yang tinggi, sehingga rasa 

untuk saling memberi pertolongan atau saling membantu ketika teman dalam 

kondisi kesulitan pun masih belum terjalin secara optimal. 

Pada variabel stres akademik dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti halnya menurut Sarafino dan Smith (2012), yaitu faktor 

pribadi, faktor keluarga, serta faktor komunitas dan masyarakat. Sedangkan 

menurut  Lazarus & Folkman (Taylor, 2009), yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Pada faktor internal, yaitu meliputi tipe kepribadian dari individu, sikap 

dan keyakinan akademik (efikasi diri), serta pemahaman mengenai makna hidup. 

Sedangkan pada faktor eksternal, yaitu meliputi trauma dalam hidup, peristiwa 

sehari-hari yang menumpuk, ada atau tidak adanya dukungan sosial, dan stresor 

lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dukungan teman sebaya 

bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi stres akademik pada 

mahasiswa. Sebab, menurut hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti 

pada penelitian ini menyatakan bahwa dukungan teman sebaya memberikan 

pengaruh pada variabel stres akademik sebesar 16,8%, sedangkan 83,2% 

lainnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa tingkat stres akademik antara 

laki-laki serta perempuan terdapat suatu perbedaan. Pada variabel stres 

akademik memiliki nilai F = 6,000 dengan nilai p = 0,016 (p<0,05) dengan skor 



15 
 

mean pada mahasiswa laki-laki sebesar M=94,82, sedangkan pada mahasiswa 

perempuan sebesar M=97,23. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

tingkat stres akademik antara laki-laki dan perempuan, dimana tingkat stres 

perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sutjiato dkk (2015) 

mengungkapkan bahwa perempuan lebih banyak yang mengalami stres 

dibandingkan laki-laki, sebab perempuan lebih menggunakan perasaannya 

dalam menghadapi suatu permasalahan. Berbeda dengan laki-laki yang dituntut 

untuk untuk lebih kuat daripada perempuan, sehingga laki-laki lebih 

menggunakan akalnya daripada perasaannya. 

Berdasarkan pemaparan hasil analisis maupun pembahasan di atas, 

diterimanya hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan teman 

sebaya mampu memberikan pengaruh pada mahasiswa baru tahun pertama 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta dalam mengatasi 

stres akademik yang dialami pada saat berada di perkuliahan. Dengan begitu, 

ketika mahasiswa memiliki kemampuan dalam memberikan dukungan teman 

sebaya yang baik, yang berupa dukungan secara emosional serta dukungan 

secara informatif terhadap sesama mahasiswa, maka tingkat stres akademik 

pada mahasiswa yang memperoleh dukungan teman sebaya tersebut dapat 

menurunkan, sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan secara 

optimal. 

                      KESIMPULAN PENELITIAN 

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa 

saran yang akan diajukan kepada beberapa pihak. Diharapkan saran ini dapat 

menjadi masukan yang baik dan positif. Masukan ataupun saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Mahasiswa Baru Tahun Pertama Fakultas Kedokteran 

Bagi mahasiswa baru tahun pertama Fakultas Kedokteran yang 

mengalami stres akademik pada kategori sangat tinggi dan tinggi, maka 

sebaiknya mengatur kembali manajemen belajar yang tepat, serta lebih 

meningkatkan kembali kualitas pertemanan. Apabila mahasiswa memiliki 

kualitas pertemanan yang baik, maka ketika terdapat mahasiswa baru tahun 

pertama lainnya yang mengalami kesulitan dapat saling membantu satu 

sama lain. Pertemanan yang baik dapat dibentuk melalui beberapa cara, 

yaitu meningkatkan rasa empati diri dengan menempatkan diri sendiri di 

posisi orang lain, mengenali emosi diri, serta menjadi pendengar yang aktif 

dan baik.   

2. Bagi Fakultas Kedokteran 

Bagi Fakultas Kedokteran sebaiknya melaksanakan manajemen stres 

secara efektif pada mahasiswa Fakultas Kedokteran tersebut, melalui 

pemberian motivasi serta pemberian konseling yang difasilitasi oleh pihak 

Fakultas Kedokteran, namun yang melakukan konseling atau konselor yaitu 

mahasiswa Fakultas Kedokteran itu sendiri yang telah berpengalaman atau 

mampu melakukan konseling. Mahasiswa yang telah berpengalaman 

tersebut seperti kakak tingkat, ataupun teman sebaya yang telah 

perpengalaman dalam melakukan pemecahan permasalahan di bidang 

akademik. Sehingga apabila tingkat stres akademik pada mahasiswa baru 

tahun pertama Fakultas Kedokteran menurun ataupun berada pada kategori 

rendah, maka prestasi mahasiswa tersebut di bidang akademik lebih 

maksimal. 

 



17 
 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai topik yang sama dengan penelitian ini, maka disarankan 

untuk lebih mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi stres 

akademik, seperti kondisi fisik, motivasi, tipe kepribadian, dukungan sosial 

keluarga, pekerjaan, fasilitas, lingkungan, serta dosen. Lantas, disarankan 

untuk menggunakan teori serta alat ukur stres akademik, supaya dapat 

menghasilkan pembahasan yang lebih spesifik mengenai stres tersebut. 

Kemudian, lebih menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang memberikan 

dukungan teman sebaya tersebut, semisal dari kakak tingkat, dan lain-lain. 

Terakhir, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan 

Universitas lain atau lokasi yang berbeda dalam pengambilan data yang 

berada di daerah Yogyakarta serta meningkatkan jumlah responden 

penelitian. 
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