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Abstract 

This istudy aimsitoidetermine theirelationship ibetween adversityiquotient andiperceptions of 

the pandemic situation with a tendency to stress in the final students of theiUniversityiof 17iAugust 

1945 who work. The subjects used in this study were final working ipsychology istudents. The 

research subjects were 60 final students of Psychology at the University of 17 August 1945 who 

worked, for the distribution of the scale, the researchers sent a questionnaire to the final students of 

psychology who worked. Theisamplingitechniqueiusedipurposiveisamplingitechnique. The results of 

the research through thecorrelation Pearson product momenttest obtained a correlation coefficient of 

-0.645 with a isignificant value of i0.000 or <0.05, then other results were foundithatithereiwasia 

relationshipibetweeniperceptionsiof the pandemic situation and the tendency of stress with 

thecorrelation test value the correlation Pearson product moment coefficient of - 0.605 iwith a 

significant value of i0.000 or <0.05. And then the results of the overall variables when tested together 

get the results that the F coefficient and significance level as an indication of the resulting regression 

model can predict the Y variable (Regression = 3797.853 = 36,877 pi = 0.000 (p < 0.05) means 

significant and ihypothesis is iaccepted.  
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Abstrak 

Penelitiani ini ibertujuan iuntuk imengetahui iHubungan iantara adversity quotient dan 

persepsi terhadap situasi pandemi idengan kecenderungan stress padalmahasiswa akhirlUniversitas 

17lAgustusl1945lyanglbekerja.Subjeklyangldigunakanldalamlpenelitianliniladalahlmahasiswalakhir 

psikologi yang bekerja. Subjek penelitian yang berjumlah 60 mahasiswa akhir Psikologi Universitas 

17 Agustus 1945 yang bekerja, untuk penyebaran skala peneliti mengirimkan angket kepada 

mahasiswa akhir psikologi yang bekerja tersebut. Teknik sampling menggunakan teknik purposive 

sampling. Hasil penelitian melalui uji korelasilpearsonlproductlmoment diperolehlkoefisienlkorelasi 

sebesarl-0,645 denganlnilai signifikanl0,000 atau < 0,05, kemudian hasil lainnya ditemukan yaitu 

terdapat hubungan antara persepsi terhadap situasi pandemi dengan kecenderungan stress dengan 

nilai uji korelasi pearsonlproductlmomentlkoefisienlkorelasilsebesar -0,605ldengan nilai signifikan 

0,000 atau < 0,05. Dan kemudian hasil keseluruhan variabel ketika di uji bersama-sama mendapatkan 

hasil yang koefisien F dan taraf signifikansi sebagai indikasi model regresi yang dihasilkan dapat 

memprediksi variabel Y (Regression = 3797,853 = 36,877 p i= l0,000 (p < 0,05) lberartilsignifikan 

dan ihipotesis diterima. 

KataiKunci : Adversity Quotient, persepsi terhadap situasi pandemi, Kecenderungan stress, 

mahasiswa akhir. 
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Pendahuluan 

 

Mahasiswaladalah salahlsatu bagian berdasarkan kegiatan akademik dalam 

perguruanltinggilyang adalah calonlpemimpinlbangsa dimasalyanglakanldatang. lUntuklitu 

diharapkanlmahasiswalperlu mempunyai caralpandanglyanglbaik, jiwa,ikepribadianisertalmental 

yanglsehat danlkuat. Selayaknyalpula seorang mahasiswalmampu menguasai permasalahan sesulit 

apapun, memilikilcara menggunakan peran ganda.  

Mahasiswalkuliah sembari bekerja dilakukan buat menimba banyak pengalaman sebagai 

akibatnya mampu dijadikan bekal sehabis lulus kuliah berfikir positif terhadap dirinya dan orang 

lain,imampu mengatasi kendala juga tantangan yang dihadapi danltentunya pantanglmenyerah dalam 

keadaan yang ada.lMahasiswa yg memiliki pekerjaan bisa dikatakan menjadi mahasiwa 

Permasalahan yg dihadapi mahasiswa yang kuliah sembari bekerja beragam.lJika lmahasiswa nir 

imampu mengatur menggunakan baik aktivitas belajar dan bekerja maka penekanan akan terbagi, 

jadwal lantara istirahat, belajar, bekerja, danlberinteraksi menggunakan sahabat dan dosen sebagai 

tidak teratur, sebagai akibatnya bisa mengakibatkan perseteruan terutama pada hal inilWork-study 

conflict. Data yang sudah dirangkum dari wawancara menggunakan mahasiswa yang belajar sembari 

bekerja menaruh citra mengenai bentuk-bentuklWork-study conflict, antara lain: (a) merasa lelah 

sehabis bekerja, sebagai akibatnyaltidak bisa berkonsentrasi dalam aktivitas perkuliahan, (b) tidak 

penekanan menggunakan aktivitas perkuliahan, dan (c)lpenurunan motivasi belajar. Perasaan 

gampang lelah, kurangilkonsentrasi, tidak penekanan, dan rendahnya motivasi buat menjalankan 

perkuliahan bisa menyebabkan mahasiswa membolos bahkan menundaipenyelesaian tugas kuliah. 

Hal ini juga bisa berdampak dalam kurangnyalketerlibatan mahasiswa yg belajar sembari bekerja 

menggunakan aktivitas pada kampus, dan nilai akademik pula menurun. Bentuk-bentuklWork-study 

conflict yang dialami murid yang belajar sembari bekerja bisa diatasi apabila siswaimemiliki 

keterampilan yang baik pada menghadapilWork-studylconflict.  

Menurut lLingard (2007) penelitian lHumphrey memperlihatkan lbahwa anak didik 

yangmengalami kesulitan pada mengatur pekerjaan dan studinya bisa menyebabkan mahasiswa 

sebagai stres. Work-study conflct adalah lantara keterlibatan peran menjadi pekerja dan peran menjadi  

mahasiswa buat berpartisipasi pada lpembelajaran kampus (Mills, Lingard, & Wakefield, 

l2007).lBekerja bukanlah aktivitas yang dilakukan buat membuang lwaktu, namun menjadi proses 

pendewasaan dan pengembangan diri. Pekerjaan bisa membantu anak didik buat imemperoleh 

keterampilan, pengetahuan mengenai aneka macam macam pekerjaan, bertanggung jawab, dan 

melatih kemandirian. Upaya lmahasiswa, misalnya bekerja lparuh waktu, dilakukan buat 

mempersiapkan diri memasuki global kerja sehabis lulus kuliah. lNamun, belajar sembari bekerja 

akan sebagai ancamani bagi mahasiswa apabila aktivitas kuliah dan l bekerja tidak berjalan seimbang,  

lantaran dalam akhirnya keliru satu aktivitas akan dikorbankan, lmempersiapkan diri memasuki 

global kerja sehabis lulus lkuliah. Tetapi kuliah sembari bekerja akan sebagai ancaman bagi anak 

didik apabila aktivitas belajar dan lbekerja tidak berjalan seimbang, lantaran dalam akhirnya keliru 

satu aktivitas akani dikorbankani 

Tuttle,ldkk. (2005)lmembicarakanlbahwalkuliah sembari bekerja bisa mensugesti 

ketersediaan saat berinteraksi antara mahasiswa menggunakan dosen daniakademik.lKeterbatasan 

saat berinteraksildengan sesama mahasiswa, dosen, dan akademik bisa mengganggu integrasilsosial 

dan padalkehidupan akademiklmahasiswa. Studi sebelumnya pula menerangkan bahwa lebih 

banyaklwaktu yang tersedia buat penekanan dalam akademik bisa menaikkan prestasi anak 

didik.lSementaraiitu,lmahasiswalyanglmeluangkanlwaktunyalbuatlbekerjalcenderunglmengorbanka



kinerja dan penyerapaniilmu dilkampusl(Golden & Baffoe-Bonnie, 2011).lHallyang perluldigaris 

bawahiladalah bila kuliah sembari bekerja tidak ditangani menggunakan bijak akan 

menjadilbumerang bagi anak didik itu sendiri. Tidak melatih kemandirian, kegiatanlakademik 

mahasiswa malah terganggu danlberantakan bila mahasiswa sanggup mengatur saat buat belajar, 

lantaran waktunyaitersita untukibekerja.lKonsentrasi pada perkuliahan pula terganggu bila 

mahasiswa tidakldapat menjalankanlperan gandanya menjadilmahasiswa dan menjadilpekerja 

menggunakanlbaik.l  

Haliini didukung dari hasil observasi dan wawancara bahwa mahasiswa pekerja mempunyai 

sikap yang kurangiadaptif disebabkan karena stressoriyang sering muncul saat mahasiwaipekerja 

dihadapkan pada penyelesaian tugasidan tanggung jawabiantara kuliah dan pekerjaan. Sikap yang 

seperti inilah yang menuntut individu berfikir lebih keras dari biasanya, apabila mahasiswa pekerja 

sulit menyesuaikan diri maka dapat dikatakan mempunyai tingkat stress yang tinggi. 

Masalah akademik tak jarang mengakibatkan dampak psikologis yang berat bagi mahasiswa, 

terutama bagi mahasiswa yang selama bekerja imahasiswa istres lantaran wajib melalui tugas akhir 

yaitui skripsi.iSkripsi adalah wujud menurut kemampuan meneliti calon ilmuwan pada taraf program 

sarjana. Penulisan skripsi menaruh pengalaman belajar bagi mahasiswa pada memecahkan setiap 

perkara secara ilmiah. Kewajiban imenulis skripsi dimaksudkan supayalmahasiswa sanggup 

menerapkan ilmu dan kemampuannya sinkron menggunakan disiplin ilmu yang dimilikinya pada 

fenomena yangldihadapinya. Selain itu,lskripsi adalahlukuran sejauh mana mahasiswalmemahami 

ilmu yangldimilikinyal(Puspitasari, 2013).  

Skripsi bagi sebagian imahasiswa dipercaya menjadi hal yang imenakutkan dan sebagai beban 

yang berat. Tidakijarang banyakimahasiswa yang tidak bisa menuntaskan skripsiidalam ketika yang 

telahlditentukan. Banyaklfaktorlyanglbisalmengakibatkanlhallinilterjadi. lSalahlsatunya merupakan 

mahasiswa merasa mengerjakanlskripsi itu sulit, sebagai akibatnya memakanlwaktu lebih lama 

berdasarkan ketika yang diberikan. Selain itu, masih ada hambatan pada penyelesaianlskripsi 

misalnya proseslskripsi yang rumit,lmiskomunikasi antaralmahasiswa menggunakan dosen 

pembimbing, kurangnya dukungan, dan ketidakmampuan mengatur ketika dan perkara sistemik pada 

pengerjaan skripsi. Menurut Smet (1945), faktor-faktor yang menghipnotis stres antara lain: 

a.Variabellkondisi individui: usia, tahaplkehidupan,ljenis kelamin, temperamen,lfaktor igenetik, 

kecerdasan, lpendidikan, lsuku, budaya, lstatuslekonomi, kondisiifisik. b.lKarakteristiklkepribadian: 

lintrovert-ekstrovert, stabilitas emosiiumum, kepribadian '' (tahan banting), locus of control, 

kekebalan, perasaanlmampu. c. Variabellsosial kognitif:ldukungan sosiallyangldirasakan, 

jaringanlsosial, kontrol eksklusif yangldirasakan. d. Hubungan menggunakan lingkunganlsosial, 

dukunganlsosiallyanglditerima, lintegrasi padaljejaringlsosial. e.lstrategieslCoping : upaya untuk 

menyesuaikan diri. 

Salahlsatu faktor yang mensugestilstres merupakan perasaan mampu. Merasalmampu 

merupakan keyakinanlseseorang akanlkemampuannya buat mengatasi situasilstres adalahlfaktor 

utama pada memilih beratnya stres. apabila seorang tidak memahami apa yang wajib dilakukan saat 

menghadapi situasilstres, maka dia mampu kehilanganlsemangat. Segala tuntutan yang terdapat 

dalam mahasiswa pada menuntaskan skripsi menciptakan mahasiswalcenderung mengalamilstres. 

Sebagai mahasiswa yang bekerja, Anda wajib mempunyai kemampuan buat mengatasii kendala, 

imengubah kendala sebagailpeluang, sebagai keliru satulfaktor lingkungan oleh individu, olehlkarena  

itu setiapi individu menaruh makna terhadaplstimulus secara tidak sinkron meskipunlobjeknya sama. 

Tingkatlstreslsetiaplindividulberbeda-beda, danldipengaruhilolehlbanyaklhal, seperti kondisi 

lingkungan, besarnya tekanan dan kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam menghadapi 

masalah.lIndividuidalam menghadapi masalah memiliki cara penyelesaian yang berbeda-



beda,disinilah peran adversity quotient sangatidibutuhkan untuk menghadapi berbagai masalah yang 

menyebabkan atau memicu tingkat seringnya stres mahasiswa bekerja. Pekerja mahasiswa yang 

memiliki adversity quotient yang baik ditunjukkan dengan caralindividulmeresponlsetiaplkesulitan 

yanglada, lmengetahuildanlmenganalisislkesulitanlyangldihadapinyalsertalkemampuanlmengatasi 

setiaplkesulitan sehingga individultersebut mampu mengatasi stres yang dihadapinya. Individu 

mampu mengatur, mengelola, atau membedakan antara tugas kerja dan tugas kuliah yang menjadi 

tanggung jawabnya sehingga mahasiswa mampu menyeimbangkan, tidak merasakan berbagai 

tekanan yang menjadi hambatan atau kesulitan dalam mencapai keduanya. 

Sehubungan dengan pandemi saat ini dan pelaksanaan kuliah massal online, hal ini sebagai 

dampak dari meningkatnya penyebaran viruslcoronal (Covid-19).lCoronalviruslDisease 2019 

ataulCovid-19 merupakanlpenyakit baru yang menyeranglgangguanlpernapasan dan 

pneumonia.lPenyebab penyakit ini adalahlinfeksi SeverelAcutelRespiratorylSyndromelCoronavirus 

2l(SARS-CoV-2).lGejala awal yang terlihat karenalvirus corona bervariasi,lseperti gejalalflu biasa 

(demam, batuk, pilek, sakitltenggorokan,lnyeri otot, sakit kepala) hinggalkomplikasilberat 

(pneumonialatau sepsis) (Annur,l2020). Dengan adanya pandemi Covid-19, semua kegiatan 

dilakukan secara online dari rumah, kegiatan ibadah juga dilakukan secara mandiri di rumah. Begitu 

juga untuk sistem perkuliahan itu sendiri yang dilakukan secara online. Kuliah online merupakan 

salah satulproses pembelajaranlinteraktif antara dosen danlmahasiswa melalui medialsosial. Dalam 

perkuliahanlonline,ldosen danlmahasiswaltidaklbertataplmuka. 

Caralindividulmelihat suatulsituasi seringkalillebih pentingldari padalsituasilitulsendiri. 

Persepsi adalah pandanganiumum atau globaliterhadap suatu objek dilihat dari beberapa aspek yang 

dapat dipahami olehiseseorang.lPersepsi adalah suatu anggapan berdasarkan pengalaman atau 

pengetahuan yang terkadang berbedalantara orang yanglsatu dengan yang lainlatau terkadang 

berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, apalagi dengan adanya pembagian waktu kerja mahasiswa  

yang membuat mahasiswa stres dalam menyelesaikan skripsi, bahkan kecenderungan stres dapat 

disebabkan oleh pikiran negatif atau persepsi negatif dari dalam.lBerdasarkanllatar 

belakangltersebut,lpenelitiltertarikluntuklmelakukanlpenelitianltentanglhubunganlantaraladversityl 

quotient idan persepsi situasi pandemi idengan kecenderungan stres pada mahasiswa 

PsikologilUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bekerja. 

 

Metode Penelitian  

 

Adversity Quotient adalah kemampuanlseseorang untuklmengatasilkesulitanldanlhambatan 

dalamlhidupnya (Phoolka & Kaur, l2012). lAdversitylquotientlsetiap oranglberbeda-beda. Hal yang 

sama berlaku untuk siswa selama masa sulit pandemi Covid-19 ini. Siswa yanglmemiliki 

adversitylquotient yangltinggilakanlmampulmenghadapilrintanganlatau hambatan yang menghalangi  

pencapaian tujuan.  

Stolz (2000),imengatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang individu dalam 

pekerjaanlatauikehidupannyaiditentukanlolehladversitylquotient.iAdversitylquotientldapatlmengeta

huilseberapaljauhlindividulmampulmenahanlkesulitanldanlkemampuanluntuklmengatasinya, lsiapa 

yang akan mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang akan dihancurkan,lsiapa yang akan 

melebihilharapan untuk kinerja dan potensi mereka dan siapa yang akan gagal,ldan siapa yanglakan 

memberinaik dan siapa yang akan bertahan, dalam hal ini mahasiswa yang sedang 

menyelesaikanltugaslakhirldalamlsituasilpandemilcovid-19,ldenganladversitylquotientlyangltinggil 



akanlterus berusahalmenghadapildanlmengatasilkesulitanlataulhambatanlyang ada selamalproses 

pandemi ini.  

Kecenderungan stres adalah suatu kondisilyanglberasalldarilsuatu peristiwa, lingkunganldan 

kondisilfisiklyangldapatlmenyebabkan individulmenjadi tertekan secara fisikldan psikis akibat 

perubahan yang terjadi pada dirinya. Dalam penelitian tersebut, variabel kecenderungan stres diukur 

dengan skala berdasarkan teori Taylor (2009) yang menyatakan bahwa ada lima aspek yang 

mempengaruhi kecenderungan stres, yaitu: gejala fisiologis, gejala perilaku, gejala emosional, gejala 

kognitif, gejala interpersonal.  

Adversitylquotientladalahlkemampuanlindividuluntuk bertahan ataulmengatasi kesulitanldan  

mengelolalkesulitanltersebutldenganlkecerdasanlyangldimilikilsehinggalmenjadiltantanganluntuk 

memecahkan apa yang dianggap sebagai masalah. Dalamlpenelitianlini variabellAdversitylQuotient 

diukurldenganlskala yang didasarkan pada teori Stoltz (2000) menyebutkan adanya empat indikator 

yang mempengaruhi Adversity Quotient: control (kontrol), recognition (kepemilikan) range 

(jangkauan), Durability (daya tahan). 

Persepsiladalahlproseslmenerima, membedakan, dan memberi makna terhadaplstimuluslyang 

diterimalindera, sehinggaldapat menarik kesimpulanldan menginterpretasikan objekltertentulyang 

diamatinyalsehingga menjadi informasi yang terjadi atau situasi yang terjadi. Dalam penelitian ini 

variabel persepsi situasi pandemi didasarkan pada teori Bimo Walgito (2010) yang menyatakan 

bahwa ada tiga indikator yang mempengaruhi persepsi. : Kognisi, indikatornya adalahlpengetahuan, 

pandangan, lharapan, lcaralberpikir/lmendapatkanlpengetahuan, danlpengalamanlmasallalu, lserta 

segalalsesuatu yangldiperolehldari pemikiranlindividulpelaku persepsi, Affection, indikatornya 

adalah perasaan dan keadaan emosional individu terhadap objek tertentulserta segalalsesuatulyang 

berkaitan dengan penilaian baik buruknya berdasarkan faktor emosional seseorang, konasilatau 

psikomotorik, indikatornya adalahlmotivasi, lsikap, lperilakulataulaktivitaslindividu menurut 

persepsinyalterhadaplobjek ataulsituasi tertentu. 

Penelitianlinilmenggunakan penelitianlkuantitatifldenganlmenggunakan tekniklkorelasional.  

Penelitianikorelasionaliadalahlpenelitian yangidimaksudkan untukimengetahui ada tidaknya 

hubunganlantaraldualatau beberapaivariabel. Tekniklkorelasi memungkinkan penelitiluntuk 

mengetahuilvariasilhubungan suatulvariabel denganlvariabelllainnya. Besaran atau tinggi hubungan 

dinyatakanldalamlbentuklkorelasil (Arikunto, 2010). Dalam penelitianlini, penelitilingin menguji 

hubunganlantara variabel X1 (AdversitylQuotient) dan X2 (Persepsi Situasi Pandemi) dan Y 

(Kecenderungan Stres).  

Merujuk pada pendapat Roscoel(dalamlSugiyono, 2012) mengemukakanltentanglsampelluntuk penelitianlyaitu 

untuk penelitian yangllayak dalaml penelitian adalahl30 sampaildenganl500lsehingga 

dalamlpenelitianlini sebanyakl60 mahasiswa akhir Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 yang 

bekerja. Tekniklpengambilanlsampellmenggunakanltekniklpurposivelsampling, lberdasarkanlhasil 

data peneliti mendapatkan 60 mahasiswa akhir yang memenuhi syarat untuk penelitian ini, yaitu 1.) 

Mahasiswa akhir yang sedang bekerja 2.) Mahasiswa Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya . Untuk pembagian skala, peneliti memberikan skala kepada siswa. Teknik pengumpulan 

datanya adalah dengan membagikan google dari link yang kemudian diisi oleh subjek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



HasillPenelitian 

 

Ujilnormalitasladalahlsebuah ujilyangldilakukan denganltujuanluntuklmenilai sebaranldata 

padalsebuah kelompoklatau variabel, lapakahlsebaranldataltersebut berdistribusi normal ataultidak. 

Ujilnormalitasldigunakanluntuk mengetahuilapakahldata penelitianlyang digunakanlberdistribusi 

secaralnormal ataultidak. Dalamlpenelitian inilmenggunakanlOnelSample Kolmogorov-lSmirnov. 

 

Tabel 1. Uji Normalitas  

Variabel  Shapiro-lWilk 

lStatistic  ldf lsig keterangan 

Kecenderungan 

stress 
l0,082 60 0,163 Normal 

Hasil uji normalitas sebaran untuk variabel kecenderungan stress menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Testldiperolehlsignifikansi pl= 0,163 > 0,05. Artinyalsebaranldata 

kecenderunganlstresslberdistribusi normal. 

Ujillinearitaslmerupakanlujilprasyaratluntuklmengetahuilpolaldata,lapakahldataberpolalline

ar ataultidak. Ujilinilberkaitanldenganlpenggunaanlregresillinear, lmakaldatanya haruslmenunjukkan 

pola yanglberbentukllinier. PenelitilmenggunakanlaplikasilIBMlSPSS 20.0 Statistics For Windows 

denganldasarljika nilailsignifikansi pl> 0,05 makalkesimpulannyalterdapatlhubunganllinierlsecara 

siginifikanlantara variabellindependent (X) dengan variabelldependent (Y), begituljugalsebaliknya. 

 

Tabel 2. Uji Linearitas adversity qoutient dengan kecenderungan stress 

Variabel F Sig Keterangan 

Kecenderungan Stress- 

Adversity Quotient 

0,793 0,714  Linier 

 

Hasillujillinearitaslhubunganlantaralvariabel kecenderungan stressldengan adversity quotient 

diperolehlsignifikansilsebesar 0,714 (pl>l0,05). Artinya adalhubunganlyanglinierlantaralvariabel 

kecenderunganlstressldenganlvariabelladversitylqoutient. 

 

Tabel 3 Uji Linieritas Hubungan Kecenderungan Stress 

Dengan Persepsi terhadap situasi pandemi 

Variabel F Sig Keterangan 

Kecenderungan Stress- 

Persepsi terhadap 

situasi pandemi 

1,133 0,359  Linier 

 

Hasil uji linearitas hubungan antara variabel kecenderungan stress dengan persepsi terhadap 

situasi pandemi diperolehlsignifikansi sebesarl0,359 (p>l0,05). Artinyalada hubunganlyangllinier 

antara variabellkecenderunganlstress denganlvariabellpersepsilterhadaplsituasilpandemi. 

Berdasarkan hasil analisis data Hasillujilnormalitaslsebaranluntuklvariabel kecenderungan 

stresslmenggunakan One Sample Kolmogorov-lSmirnov Testldiperoleh signifikansi p = 0,163 >l0,05. 

artinya sebaran datalberdistribusilnormal. Berdasarkanlhasil ujillinieritas variabel adversity quotient 

dan persepsi terhadap situasi pandemi dengan kecenderungan stress didapatkan bahwa signifikansi 



sebesar P= 0, 714>0,05. Artinyalterdapatlhubunganlyangllinierlantaralvariabelladversitylquotient 

dengan kecenderungan stress dan signifikansi pada variabel persepsi terhadap situasi pandemi dengan  

kecenderungan stress sebesar P= 0,359 >0,05 yanglartinyalterdapatlhubungan yangllinier pada 

variabel persepsi terhadap situasi pandemi dan kecenderungan stress.  

Dasar pengujian hipotesis penelitianlini adalahldenganlmenggDasar pengujian hipotesis 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linier ganda, dimana data uji 

hipotesis diperoleh hasil berikut : 

 

Tabel 4 Hasil Penelitian Hipotesis 1 

Rsquare/R² (total sumbangan 

efektif semua variabel X 

terhadap Y) 

F (Hitung) Sig. 

0,564                     36,877 0,000 

 

Berdasarkan hasil uji analisa regresi ganda memuat koefisien F dan taraf signifikansi sebagai 

indikasi model regresi yang dihasilkan dapat memprediksi variabel Y (Regression = 3797,853 = 

36,877 pada p = 0,000 (p < 0,05)lberartilsignifikanldanlhipotesis variabel adversity quotient dan 

persepsi terhadap situasi pandemi dengan kecenderungan stress diterima. Adapun total sumbangan 

efektif semua variabel X pada variabel Y (R² ) = 0,564. 

 

Tabel 5 Hasil Penelitian Hipotesis 2 

Correlation Coeffecient  Sig. Keterangan  Kesimpulan  

-0,645       0,000   Sig.<0,05 Hubungan Negatif  

 

Berdasarkanlhasillanalisisldata menggunakanlujilkorelasi pearson product moment 

makaldapat diketahuilbahwalnilailkoefisienlkorelasilyangldiperolehlsebesar -0,645 dengan 

nilailsignifikan 0,000 atau < 0,05, ldenganldemikianlmakaldapatlditariklkesimpulan bahwa terdapat 

hubunganlnegatif antara adversitylquotient denganlkecenderunganlstress, ldengan kata lain semakin 

tinggi tingkat adversityquotientlmakalakan semakinlrendah tingkatlkecenderunganlstress. Begitu 

pulalsebaliknyalsemakinlrendahltingkatladversitylquotientlmakalakanlsemakinltinggiltingkatlkecen

derunganlstress. 

Tabel 6 Hasil Penelitian Hipotesis 3 

Correlation Coeffecient lSig. lKeterangan  lKesimpulan 

-0,605       0,000   Sig.<0,05 Hubungan Negatif  

 

Berdasarkanlhasillanalisis data menggunakanlujilkorelasilpearson productlmoment makaldapat 

diketahuilbahwa nilailkoefisienlkorelasilyang diperolehlsebesarl-0,605 denganlnilailsignifikanl0,000 ataul< 0,05, ldengan 

demikianlmakaldapatlditariklkesimpulanlbahwalterdapatlhubunganlnegatif antara persepsi terhadap 

situasi pandemi dengan kecenderungan stress, dengan kata lain semakin 

positifltingkatlpersepsilterhadaplsituasilpandemilataulmakalakanlsemakinlrendahltingkatlkecendera

nganlstress. Begitu pula sebaliknya semakin negatif tingkat persepsi terhadap situasi pandemi maka 

akan semakin tinggi tingkat kecenderungan stress. 

 

 

 



Pembahasan 

 

Berdasarkanlhasil uji analisa regresi gandalUjilFldiperoleh hasil memuatlkoefisienlFldan 

taraf signifikansi sebagai indikasi model regresilyang dirhasilkan dapat memprediksi variabel Y 

(Regression = 3797,853 = 36,877 p = 0,000 (p <l0,05), maka hipotesal1lditerima. Hallini berarti ada 

hubunganlyanglsignifikan antara adversitylquotient danlpersepsi terhadaplsituasilpandemildengan 

kecenderunganlstresslpadalmahasiswalakhirlUniversitasl17lAgustus 1945lSurabayalyanglbekerja. 

Dapatlditariklkesimpulanlbahwa adversitylquotient (X1) danlpersepsi terhadaplsituasilpandemi (X2)  

berhubunganldenganlkecenderungan stress (Y). 

Hasil dari uji korelasi pearson product moment bahwa nilai koefisien korelasiladversity 

quotientldenganlkecenderungan stress yang diperoleh sebesar -0,645 dengan nilai signifikanl0,000 

ataul< 0,05, ldengan demikianlmaka dapatlditarik kesimpulanlbahwalterdapatlhubunganlnegatif 

antara adversity quotientldengan kecenderungan stress, dengan kata lainlsemakinltinggiltingkat 

adversity quotient maka akan semakinlrendahltingkat kecenderungan stress. 

Begitulpulalsebaliknyalsemakin rendahltingkat adversitylquotient maka akan semakin tinggi tingkat 

kecenderungan stress, sedangkan hasil uji korelasi pearson product moment variabel persepsi 

terhadap situasi pandemildengan kecenderungan stressldapatldiketahuilbahwalnilailkoefisien 

korelasi yang diperoleh sebesar -0,605 dengan nilailsignifikanl0,000 atau <l0,05, ldengan 

demikianlmaka dapat ditariklkesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antaralpersepsi terhadap 

situasi pandemi dengan kecenderungan stress, dengan kata lain semakin psitif tingkat persepsi 

terhadap situasi pandemi maka akan semakinlrendah tingkat kecenderunganlstress. Begitu pula 

sebaliknyalsemakinlnegatif tingkatlpersepsi terhadap situasi pandemi akan semakin tinggi 

tingkatlkecenderungan stress.  

Seorang mahasiswa yang bekerjalmemilikilwaktu yangllebih terbatas dalam 

menyelesaikanlskripsi. Berbeda denganlmahasiswalyang tidaklbekerja yanglmemiliki waktu yang 

luang lebih banyak waktu untuk mengerjakan skripsi darilpadalmahasiswa yanglbekerja. Mahasiswa 

yang bekerjalmemilikilperan gandalyang dimana mahasiswa bekerja harus fokus terhadap tugas 

pekerjaan dan tugas kuliah, sedangkan mahasiswa yang tidak bekerja hanya fokus terhadap tugas 

kuliah. Maka mahasiswa bekerja harus meningkatkan Adversity Quotient agar tingkat 

kecencenderungan stress pada mahasiswa yang bekerja rendah.  

Kecenderunganlstresslmerupakanlsuatu kondisilyang berasalldari suatulkejadian,lingkungan 

danlkondisi fisiklyang dapatlmenyebabkanlindividultertekanlpada fisik dan psikologis yang 

disebabkanlkarenalperubahanlyang terjadi pada diri atau kesulitan-kesulitan yang dialami individu 

yangltentunyalmemberikanlbebanlstressldanlmembuatlindividu beradaldalamltekananlsehingga 

individu tersebut memberikan respon dalam menghadapi kesulitan ataulstressldalam hidupnya. 

lStoltzl (2000) lmembagi AdversitylQuotient individulatas empatldimensilyanglterdirildari Control, 

lOrigin –lOwner, Reach danlEndurancel (CO2RE). lEmpat dimensilyang menjadi indikator 

tinggilrendahnyalAdversity Quotient inilmengaculkepadalkesulitan yangldihadapi individuldalam 

hidupnya. lSehinggaldapatldisimpulkanlbahwalindikator-indikatorlpada AdversitylQuotient 

memberikanldampaklgejala padaldiri individu.  

Apabilalindividu tersebutltidaklmempunyailkendalil (control) ataslkesulitan-kesulitanlyang 

dialamilberdampaklpada individultersebut mengalami kondisilkecemasan, ltertekan, danldepresi 

sehinggalmemilikilkecenderunganlstres yang tinggi. lBegitu pula denganlpersepsilseseorang dan 

penilaianlterhadaplsituasildanlkemampuannyaluntuklmenghadapilataulmengambillmanfaatldari 

situasi yangldihadapi. Kemampuanluntuk dapatlmereduksilstressliniltergantunglkepada pesepsi 



positiflmasing-masing individu tersebut dalam menanggapi stres yanglditerimanyal (Diana, 1991). 

Stressorlyanglsamaldapatldipersepsilsecaralberbeda, yaituldapatlsebagai peristiwalyanglpositif dan 

tidak berbahaya, latau menjadi peristiwalyanglberbahaya danlmengancam.  

Penilaianlkognitiflindividu dalamlhal inilnampaknyalsangatlmenentukanlapakahlstressorlitu 

dapatlberakibatlpositif ataulnegatif. Penilaianlkognitif tersebutlsangat berpengaruhlterhadaplrespon 

yanglakanlmuncul . Makaldiperlukanlpersepsilpositif darilindividu untukldapat meganggaplstressor  

sebagailperistiwalyanglpositiflsehinggaldapatlmemunculkanlrespon yanglpositiflpula. 

 

Kesimpulan 

 

Penelitianlinilbertujuanluntuklmengetahuilhubunganlantara adversity Quotient danlpersepsi 

terhadaplsituasi pandemildengan kecenderungan stresslpada Mahasiswa akhirlPsikologilUniversitas 

17lAgustusl1945lyang bekerja. Berdasarkanlhasil penelitian kepada 60 respondenlmenunjukkan 

bahwa terdapatlhubungan yanglnegatiflantaraladversitylQuotient dan persepsi terhadap situasi 

pandemi dengan kecenderungan stress pada Mahasiswa akhir Universitas 17lAgustusl1945lSurabaya 

yanglbekerja. Dimana hasil uji analisa regresi ganda Uji F diperoleh hasil koefisien F dan taraf 

signifikansi sebagai indikasi model regresi yang dirhasilkan dapat memprediksi variabel Y 

(Regression = 3797,853 =l36,877 p =l0,000 (p < 0,05). Artinyalsemakinltinggiltingkatladversity 

quotient danlpersepsi terhadap situasi pandemi maka akan semakin rendah tingkat kecenderungan 

stress pada mahasiswa. Begitulpula sebaliknya semakin rendah tingkat adversitylquotient dan 

persepsi terhadap situasi pandemi maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan stress pada 

mahasiswa. Adapun total sumbangan efektif semua variabel X pada variabel Y (R² ) = 0,564. Artinya  

total sumbangan efektiflsemualvariabellX terhadaplvariabellY pada penelitian ini sebesarl56,4%. 

Berarti masih ada 43,6% variabel lain yang mempengaruhi kecenderungan stress pada mahasiswa 

akhirlUniversitasl17 Agustusl1945 lSurabayalyanglbekerja. 

Berdasarkan hasillanalisis korelasi pearson productlmoment data dapat diketahuilbahwa 

terdapat hubungan negatif antaraladversity quotient dan kecenderungan stress yang nilailkoefisien 

korelasilyangldiperolehlsebesarl-0,645 denganlnilai signifikanl0,000latau <l0,05, denganldemikian 

makaldapatlditariklkesimpulanlbahwalterdapatlhubunganlnegatif. Denganlkatallainlsemakinltinggi 

tingkatladversitylquotient makalakan semakinlrendah tingkat kecenderunganlstress. Begitu pula 

sebaliknyalsemakinlrendah tingkat adversitylquotient maka akan semakin tinggi tingkat 

kecenderungan stress.  

Selanjutnyalberdasarkanlhasil analisis korelasilpearsonlproductlmoment menunjukkan 

bahwa terdapat hubunganlnegatif antaralpersepsi terhadap situasi pandemi dengan kecenderungan 

stress yang nilailkoefisienlkorelasi yang diperolehlsebesarl-0,605 dengan nilailsignifikan 

0,000lataul< 0,05, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulanlbahwa terdapatlhubunganlnegatif 

antara persepsi terhadap situasi pandemi dengan kecenderungan stress, dengan 

katallainlsemakinlpositifltingkatlpersepsilterhadaplsituasilmakalakan semakinlrendah tingkat 

kecenderungan stress. Begitu pula sebaliknya semakin negatif tingkat persepsi terhadap situasi 

pandemi maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan stress.  

Berdasarkanlhasillpenelitian yang telahldiperoleh, makalpenelitilmengemukakanlsaran 

sebagailberikut Bagi subjek penelitian Mahasiswa akhir yang bekerja diharapkan agar dapat 

meningkatkan adversity quotient dengan cara jangan berputus asa dalam mengahadapi tugas kuliah 

dan kerja, selesaikan masalah dengan solusi yang positif, yakinlah bahwa setiap permasalahan ada 



jalan keluarnya, dan ketika menghadapi masalah, pahamilah terlebih dahulu permasalahan tersebut, 

setelah memahami permasalahan, carilah akar permasalahannya kemudian pilihlah solusi yang tepat  

untuk masalah tersebut, kemudian mahasiswa akhir yang bekerja diharapkan agar dapat 

meningkatkan persepsi positif dengan cara menghilangkan rasa takut terhadap tugas akhir sebaikanya 

jangan membuat tugas akhir menjadi ancaman atau beban sehingga menimbulkan rasa takut, 

menghilangkan rasa khawatir pada tugas tugas yang diberikan, dan jangan langsung menerima atau 

mempercayai informasi begitu saja yang diterima dari orang lain.  

Bagilpenelitilselanjutnya, sebenarnya penelitianlinilmasihlbanyak sekalilkekurangan. Masih 

banyak variabel-variabel lain yang memengaruhi kecenderungan stress mahasiswa yang bisa 

diungkap. Diharapkan semoga peneliti selanjutnya bisa membuat penelitianlyangllebihlbaikllagildari 

penelitianlinildanldapatlmemperbanyak literaturelmengenailadversity quotient dan persepsi terhadap 

situasi pandemi. 
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