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Abstrak 

 

 

 

Stres adalah bentuk interaksi antara individu dengan lingkungan yang 

melampaui kemampuan yang dimiliki dan dinilai membebani serta mengancam 

kesejahteraan. Mahasiswa tingkat akhir dapat mengalami stres karena beberapa 

faktor seperti, kesulitan mencari referensi terkait skripsi, tekanan orang tua, dan 

sulitnya melakukan penelitian apalagi ditengah pademi covid-19 menyebabkan 

semua aktivitas pembelajaran dialihkan secara daring. Terapi thought stopping 

adalah terapi pemutusan pikiran yang mengganggu, membuat cemas atau pikiran 

yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi 

thought stopping terhadap tingkat stres mahasiswa tingkat akhir sarjana 

keperawatan di Universitas Kusuma Husada Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Quasi Experiment dengan 

Pre and Post Test Without Control. Teknik sampel menggunakan Purposive 

sampling dengan jumlah sample 30 responden. Penelitian dilakukan dari bulan juni-

juli dengan menggunakan kuisioner DASS-42. Uji Analisa data menggunakan 

Wilcoxon test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terapi thought stopping dapat 

menurunkan tingkat stres mahasiswa tingkat akhir sarjana keperawatan di 

Universitas Kusuma Husada Surakarta. Kesimpulan, terdapat pengaruh terapi 

thought stopping terhadap tingkat stres mahasiswa tingkat akhir sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi dengan p value 0,000. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan tinggi merupakan 

status yang disandang mahasiwa saat 

memasuki dunia perkuliahan, status 

tersebut merubah status dari siswa 

menjadi mahasiswa. Status ini di 

Indonesia dipandang lebih daripada 

siswa sehingga tuntutan terhadap 

mahasiwa menjadi lebih tinggi 

(Indrawati 2020). 

Seorang mahasiswa minimal 

harus menempuh tujuh semester untuk 

dapat memulai menyusun penelitian 

sebagai syarat kelulusan dari sebuah 

universitas. Skripsi adalah syarat 

wajib mahasiswa dalam meraih gelar 

sarjana. Skripsi merupakan karya 

ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa 

program sarjana pada akhir masa 

studinya berdasarkan hasil penelitian, 

atau kajian kepustakaan, atau 

pengembangan terhadap suatu 

masalah yang dilakukan secara 

seksama (Roellyana and Listiyandini 

2016). 

Berdasarkan penelitian (Zakaria 

2017) di Universitas Muhammadiyah 

Malang yang meneliti tingkat stres 

mahasiswa ketika menempuh skripsi 

diperoleh 8.5% mahasiswa mengalami 

stress kategori ringan, 86,5% 

mengalami stres sedang, dan 5%  

mengalami stres berat. 

Mahasiswa tingkat akhir  yang 

mengerjakan tugas akhir dituntut 

untuk memiliki rasa optimis, semangat 

hidup yang tinggi, mencapai prestasi 

optimal dan berperan aktif dalam 

menyelesaikan masalah, baik 

akademis maupun non-akademis 

(Roellyana and Listiyandini 2016). 

Di masa pandemi seperti 

sekarang mahasiswa tingkat akhir 

banyak mendapatkan tekanan, selain 

deadline yang semakin dekat, sulitnya 

mencari literatur, sulit mengatur waktu 

antara perkuliahan dan mengerjakan 

skripsi, mahasiwa juga harus 

dihadapkan dengan physical 

distancing yang diterapkan oleh 

pemerintah guna menekan jumlah 

angka penyebaran pasien covid-19 

(Widiyono 2020). Dalam mengerjakan 

tugas akhir banyak mahasiswa yang 

mengeluh akan sulitnya 

menyelesaikan tugas praktik klinik, 

tugas perkuliahan, perkuliahan secara 

online dan juga tugas akhir/skripsi 

dengan metode daring selain 

terkendala jaringan internet metode 

daring mengharuskan mahasiswa 

tingkat akhir untuk mencari solusi 



yang tepat untuk penelitian mereka 

agar tetap bisa dilakukan ditengah 

peraturan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) yang diterapkan 

pemerintah (Chita Putri Harahap, 

Permatasari Harahap, and Rivai 

Harahap 2020). 

Berbagai kesulitan yang 

dihadapi mahasiswa tersebut 

berkembang menjadi perasaan 

negative yang akhirnya menimbulkan 

stres, ketegangan, perasaan rendah 

diri, frustasi, kehilangan motivasi 

(Roellyana and Listiyandini 2016). 

Stres yang dialami mahasiwa 

termasuk stress negatif, sebab 

memberi dampak buruk pada diri 

mahasiswa tersebut. Pada penelitian 

(Gamayanti, Mahardianisa, and Syafei 

2018) menjelaskan bahwa dampak 

stres pada mahasiswa menyebabkan 

tertundanya pengerjaan skripsi, 

menghindari dosen pembimbing, 

mengeluh dimedia sosial akan 

kesulitan yang dihadapi dan pada 

akhirnya tertundanya masa studi.  

Salah satu penatalaksanaan 

untuk mengurangi stres adalah dengan 

terapi kognitif behavior, salah satunya 

yaitu terapi thought stopping. Terapi 

thought stopping adalah metode yang 

dimanfaatkan untuk menghilangkan 

pikiran-pikiran yang tidak produktif 

dan merubahnya menjadi lebih adaptif 

(Dati, Amila and Wi 2013). Thought 

stopping adalah teknik psikoterapi 

perilaku kognitif yang dapat 

digunakan untuk membantu klien 

mengubah proses berpikir (Hidayati 

dan Riwayati 2015). 

Thought stopping merupakan 

keterampilan memberikan instruksi 

kepada diri sendiri (swaperintah) 

untuk menghentikan alur pikiran 

negatif melalui penghadiran 

rangsangan atau stimulus yang 

mengagetkan dengan alarm. Stimulus 

yang mengagetkan bertujuan untuk 

menghentikan setiap muncul pikiran 

negatif dengan mengatakan tidak atau 

stop pada diri kita sendiri. Jika hal itu 

dilatihkan dan dilakukan berulang-

ulang, maka akan terbentuk 

mekanisme kendali pada diri kita 

setiap kali muncul pikiran negatif 

(Malfasari, 2017).  

Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan pada bulan Juni 2020 

yang dilakukan oleh peneliti di 

Universitas Kusuma Husada 

Surakarta, dari 10 mahasiswa yang 

sedang mengerjakan tugas akhir 



(skripsi) diambil data dengan 

menggunakan kuesioner DASS 42 

melalui google form via whatsapp, 

didapatkan hasil mahasiswa dengan 

stres normal 1 orang, mengalami stres 

ringan 4 orang dan mahasiwa dengan 

stres sedang 5 orang. Berdasarkan 

wawancara via whatsapp diperoleh 

penyebab stres yang biasa dihadapi 

mahasiswa tingkat akhir yaitu skripsi, 

namun tidak hanya itu ditengah 

pandemi yang sedang melanda 

Indonesia menyebabkan banyak 

kendala yang dialami mahasiswa 

tingkat akhir seperti tugas praktik 

klinik yang terkendala pembatasan 

sosial berskala besar, perkuliahan, 

konsultasi terkait tugas akhir yang 

harus berubah menjadi sistem daring 

hal ini sangat menghambat mahasiswa 

dalam menyelesaikan tugas akhir 

bahkan perekonomian keluarga juga 

menjadi salah sattu stresor bagi 

mahasiswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh terapi thought 

stopping terhadap tingkat stress 

mahasiswa tingkat akhir sarjana 

keperawatan di Universitas Kusuma 

Husada Surakarta. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kos/rumah 

responden wilayah Surakarta pada 

bulan Juni-Juli 2020. Jenis penelitian ini 

yaitu penelitian kuantitatif desain quasi 

experiment dengan pendekatan one-group 

pretest-posttest design without control. 

Populasi pada penelitian adalah 

mahasiswa tingkat akhir kelas S16A, 

S16B, S16C sarjana keperawatan 

sebanyak 165 mahasiswa di 

Universitas Kusuma Husada 

Surakarta. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan berdasarkan dengan teori 

Rosoe dalam buku Research Methods 

For Business (Sugiyono, 2017). 

Penelitian ini jumlah sempel yang 

digunakan adalah 30 responden. 

Prosedur penelitian dengan 

menggunakan kuisioner DASS-42 

untuk mengukur tingkat stres dari 

responden, jika responden memenuhi 

kriteria maka diberikan inform 

concent yang akan dilanjutkan dengan 

terapi thought stopping dengan 3 sesi 

dengan jarak setiap sesi 3 hari, disesi 

ke 3 terapi responden diberikan 

kuisioner kembali untuk mengukur 

tingkat stres. Analisa data 

menggunakan Wilcoxon Test. 

 



3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisa Univariat 

1) Karakteristik Responden  

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin (N=30) 

Jenis   

kelamin 
Frequency Presentase 

Perempuan 24 80.0 

Laki-laki 6 20.0 

Total 30 100,0 

 Berdasarkan tabel.1 dapat 

diketahui karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin pada 

penelitian ini paling banyak adalah 

perempuan yaitu 24 responden 

(80.0%). (Nathalia 2019) 

menyebutkan bahwa perempuan 

memiliki resiko lebih tinggi untuk 

mengalami stres. Faktor hormonal 

menjadi faktor paling utama pada 

kasus ini, hal ini dikarenakan pada fase 

awal mentruasi hormone estrogen 

akan mempengaruhi penurunan yang 

juga neurotransmitter serotine dan 

adrenalin sehingga perempuan 

menjadi lebih peka emosinya yang 

berefek pada perasaan cemas, 

khawatir, tertekan dan menimbulkan 

stres. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia (N=30) 

Karakteristik     

Usia Min Max Mean SD 

Total 21 23 21,70 ,651 

 

Dari hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa diketahui distribusi 

usia responden minimal 21 tahun, usia 

maksimal 23 tahun dan dengan rata-

rata usia 21,70 tahun. 

Umur atau usia responden 

berada pada tahap perkembangan 

dewasa awal, dimana pada tahap ini 

mahasiswa terjadi perubahan baik 

fisik, intelektual maupun peran sosial 

dari masa remaja menuju dewasa 

sehingga perlu menyesuaikan dengan 

keadaan baru (Rusli et al. 2019).  

Menurut (Gamayanti et al. 

2018)), stres dapat dipengaruhi oleh 

usia karena pada pada tingkat usia 

ditemukan perbedaan tingkat stres, 

yaitu semakin tinggi tingkat usia maka 

tingkat stres akan semakin rendah. 

Usia berhubungan dengan pengalaman 

seseorang dalam menghadapi berbagai 

macam stressor, kemampuan 

memanfaatkan sumber dukungan dan 

ketrampilan dalam mekanisme 

koping. 



b. Analisa Bivariat 

Tabel 3. Analisa Tingkat Stres 

Mahasiswa Tingkat Akhir Sebelum 

Diberikan Perlakuan Terapi Thought 

Stopping 

  Frekuensi Presentase 

(%) 

Valid Stres 

Ringan 
6 20 

 Stres 

Sedang 
24 80 

 Total 30 100 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat 

diketahui bahwa sebelum dilakukan 

intervensi terapi thought stopping 

tingkat stress tertinggi adalah sedang 

sebesar 24 mahasiswa (80%). 

Stres adalah kondisi yang tidak 

menyenangkan dimana manusia 

melihat adanya tuntutan dalam suatu 

situasi sebagai beban atau di luar 

batasan kemampuan mereka untuk 

memenuhi tuntutan tersebut 

(Ambarwati, Pinilih, and Astuti 2019), 

Stres dapat terjadi karena 

terdapat suatu perubahan dalam ruang 

lingkup pekerjaan, tanggung jawab, 

pengambilan keputusan, tempat 

tinggal, hubungan peribadi dan 

kesehatan (Rusli et al. 2019). 

Penyebab stres mahasiswa 

yaitu stres akibat akademik, akibat 

maslah interpersonal, akibat kegiatan 

pembelajaran, akibat hubungan sosial, 

akibat dorongan dan kegiatan serta 

akibat aktivitas kelompok (Widiyono 

2020). 

Tabel 4. Tingkat Stres Mahasiwa 

Tingkat Akhir Setelah Diberi 

Perlakuan Terapi Thought Stopping 

  Frekuensi Presentase 

(%) 

Valid Stres 

normal 

12 40 

 Stres 

ringan 

18 60 

 Total 30 100 
 

Berdasarkan tabel 4 dapat 

diketahui bahwa pada kelompok 

intervensi terapi thought stopping 

kategori normal sebesar 12 mahasiswa 

sebesar 40%, dan stres ringan 60% 

dengan jumlah 18 mahasiswa. 

Thought stopping adalah 

metode yang dimanfaatkan untuk 

menghilangkan pikiran-pikiran yang 

tidak produktif dan merubahnya 

menjadi lebih adaptif (Malfasari E 

2017). Terapi thought stopping 

digunakan karena adanya pikiran-

pikiran negative yang menganggu 

individu sehingga menyebabkan stres 

dan menggantinya dengan pikiran 

positif (Faradillah 2020). 



Tabel 5. Analisa Pengaruh Terapi 

Thought stopping Terhadap Tingkat 

Stres Mahasiswa 

Tingkat Stres Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Pre test 

Post test 

0,000 

Tabel 5 menunjukan bahwa uji 

wilcoxon test menunjukan nilai 

Pvalue= 0,000 (p value < 0,05), maka 

Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pemberian 

intervensi terapi thought stopping 

mempengaruhi penurunan tingkat 

stres mahasiswa tingkat akhir. 

(Laila dan Wahyuni, 2018) 

menjelaskan terapi thought stopping 

adalah terapi penghentian pikiran 

sebagai suatu proses menghentikan 

pikiran yang mengganggu. Terapi 

penghentian pikiran merupakan, 

teknik yang digunakan untuk 

meminimalisir distress akibat pikiran 

yang tidak diiginkan (Faradillah 

2020). Terapi ini bertujuan mengganti 

pikiran yang tidak realistik menjadi 

pikiran yang lebih produktif. Hal 

utama dalam terapi ini adalah kontrol 

pikiran. 

(Hidayati and Riwayati 2015) 

menjelaskan bahwa ketika individu 

menggunakan terapi ini secara 

otomatis pikiran yang tidak disadari 

dihentikan beberapa saat, pikiran 

marah, putus asa, tidak berdaya, cemas 

dan lainnya semua terhenti dan 

menampilkan pikiran yang disadari 

yang selanjutnya individu mengganti 

pikiran negative tersebut dengan 

pikiran asertif yang mendorong 

individu menjadi lebih bersemangat 

dalam menghadapi suatu masalah. 

4. KESIMPULAN 

a. Karakteristik responden pada 

penelitian ini mayoritas berjenis 

kelamin perempuan sebanyak  24 

responden (80%) dengan rentan usia 

bervarasi dari yang 21 tahun hingga 23 

tahun.  

b. Rerata tingkat stres mahasiswa tingkat 

akhir sebelum diberikan intervensi 

terapi thought stopping adalah 24 

responden (80%) mengalami stres 

sedang dan 6 responden (20%) 

mengalami stress ringan.  

c. Rerata tingkat stres mahasiswa tingkat 

akhir setelah diberikan intervensi 

thought stopping adalah  12 responden 

(40%) mengalami stres normal dan 18 

responden (60%) mengalami stres 

ringan. 

d. Ada pengaruh terapi thought stopping 

terhadap tingkat stres mahasiswa 

tingkat akhir sarjana keperawatan di 



Universitas Kusuma Husada Surakarta 

dengan p value 0,000 (<0,05). 

 

5. SARAN  

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pustaka, terutama terkait 

dengan terapi thought stopping terhadap 

penanganan stres. 

b. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi atau acuan tambahan 

untuk penelitian lebih lanjut khususnya 

bagi pihak lain yang ingin mengganti 

metode pemberian terapi thought stopping 

kepada pasien gangguan jiwa. 

c. Bagi Profesi Perawat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perawat khususnya 

dalam bidang keperawatan komunitas 

sebagai bentuk penanganan stres dengan 

modul mata kuliah keperawatan jiwa 

terapi thought stopping yang ditulis oleh 

Ns. Eni Hidayati, S.Kep, M.Kep dan 

Riwayati, S.Kep sebagai acuan 

pelaksanaan terapi ini. 
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