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ABSTRAK 

Kehidupan mahasiswa terutama pada semester lima erat dengan beban matakuliah yang padat 

meliputi praktikum yang berlebih, tugas kuliah yang banyak, tugas lapangan, hingga PKL. 

Situasi ini mendekatkan mahasiswa dengan stres, hal ini bisa dihindari antara lain dengan 

meningkatkan dukungan sosial, meningkatkan kontrol pribadi, menejemen stres dengan fokus 

untuk pengurangan reaksi stres, meditasi, hipnosis, yoga terapi tawa dan humor. Untuk dapat 

mengamati, merasakan, atau mengungkapkan humor, seseorang memerlukan sense of humor. 

Shuster (2007) menemukan perbedaan gender berpengaruh terhadap respon yang diberikan 

dengan memperlihatkan perbedaan pria dan wanita dalam menggunakan dan mengapresiasi 

humor. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sense of humor 

dengan tingkat stres pada mahasiswa ditinjau dari perbedaan jenis kelamin.  

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, sampel berjumlah 100 orang, terdiri dari 50 

mahasiswa dan 50 mahasiswi, dengan kriteria berada pada semester 5 dengan SKS minimal 

90 SKS (dihitung dengan pengambilan mata kuliah per semester berjumlah 18 SKS). 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua buah skala yaitu skala sense of 

humor dan skala stres. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah product moment. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dari data yang telah didapatkan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa (r = - 0,005: p = 0,957) tidak ada hubungan antara sense of 

humor dengan stres mahasiswa. Hal ini berarti tinggi-rendahnya stres mahasiswa tidak bisa 

ditentukan dari tinggi-rendahnya sense of humor yang dimiliki. Hal ini diasumsikan terjadi 

karena tidak semua mahasiswa menggunakan humor untuk mengurangi stres yang dihadapi. 

Banyak pilihan yang dapat dipergunakan untuk menyesuaikan diri dengan stres, antara lain 

menggunakan teknik fokus pada permasalahan yang dihadapi, dan menggunakan teknik 

pertahanan diri yang lain. 

 

ABSTRACT 

Lives of college students especially at semester five relevant with overload studies include 

overload practices, tasks, field task, till PKL. This situation closed student with stress, this 

matter can avoid by improving social support, improving personal control, stress 

management focus for the reduction of reaction of stress, meditating, hypnosis, yoga, laugh 

therapy and humor. To be able to perceive, feeling, or laying humor, someone needs sense of 

humor. Shuster (2007) finding differences of gender have an effect on to given response by 

showing difference of woman and man in using and humor appreciations. For that the target 

of this research is to know relation between senses of humor with stress level at college 

student evaluated from difference of gender. 

This research use purposive sampling, sample amount to 100 people, consist of 50 student 

and 50 coed, with criterion at semester five with minimum SKS 90 SKS (counted with 

amount to 18 SKS per semester). Data collected by using two scale there are scale sense of 

humor and scale of stress. While method analyze data used product moment.  

From result of research which have been done, got conclusion that (r = - 0,005: p = 0,957), no 

relation between sense of humor with college student stress. Matter this means it college 



student cannot be determined from it sense of humor had. This matter is assumed happened 

because not all student use humor to lessen stress faced. Many choices able to be utilized to 

adapt stress, for example using technique focus problems, and use technique other defenses. 

 


