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Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, 

Terlebih dahulu saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa atas diberikan-Nya kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan rekan

rekan sekalian. 

Dalam kesempatan ini saya akan memberi skala ukur kepada rekan-rekan 

sekalian. Adapun tujuann a untuk ikut serta membantu saya dalam rangka 

penelitian dengan earn m ll. · · kala yang saya lampirkan disini. Jawaban yang 

takut sebab jawaban . 

Data yang saya p :rol 

1r."'"'.,,lh<:l iaannya untuk itu rekan-rekan tidak perlu merasa 

rikan tidak ada kaitannya dengan proses belajar. 

mata-mata untuk tujuan ilmiah. 

Bantuan ) berikan merupakan partisipasi dalam 

pengembangan · pada umumnya dan teori psikologi pada 

khususnya. Atas see~ pei::.,_~>roa:rnm1 rekan-rekan dan kerja sama yang baik, saya 

mengucapkan t.eTIJIIl2.mm 

Hormat saya 

lwan Saleh 
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I . DATA IDENTITAS DIRI 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan saudara/i sekalian. Dan 

dapat kami informasikan jika data ini terjamin kerahasiaannya. 

1. Nama 

2. Stambuk 

II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

Berikut ini kami sajikan beberapa pemyataan ke dalam bentuk angket. 

Saudara/i diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap pemyataan-

pemyataan yang terdapat didalam angket tersebut dengan cara memilih : 

SS = Bila merasa SANGAT SETUJU dengan pemyataan tersebut 

S =Bila merasa SETUJU dengan pemyataan tersebut 

TS =Bila merasa TIDAK SETUJU dengan pemyataan tersebut 

STS =Bila merasa SANGAT TIDAK SETUJU dengan pemyataan tersebut 

Saudara/i sekalian hanya diperbolehkan memilih satu altematif pilihan 

jawaban pada setiap pemyataan, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada 

Lembar Jawaban yang tersedia sesuai dengan pilihan masing-masing. 

Contoh: 

Jawaban 

No. Pernyataan 8S s TS STS 
I 

1. Saya antusias saat mengerjakan skripsi, karena judul x 
skripsi yang saya ambil menarik untuk diteliti. 

Selamat Bekerja 
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SKALA DUKUNGAN SOSIAL 

No. Pernyataan Jawaban 
SS s TS STS 

1. Jika saya sakit keluarga selalu memberi semangat 
agar cepat sembuh. 

2. Teman tidak suka jika saya cepat menyelesaikan 
perkuliahan. 

3. Keluarga selalu memberi penghargaanjika saya 
meraih nilai baik di kampus. 

4. Jika saya cepat dalam menyelesaikan bimbingan, 
maka dosen pembimbing tidak akan senang. 

5. Keluarga akan mengingatkan saya untuk bersikap 
kedisiplinan. 

6. Jika saya cepat tamat kuliah, maka keluarga tidak 
suka. 

7. Dalam upaya mempercepat tamat kuliah, keluarga 
sangat membantu memberikan semangat kepada 
saya. 

8. Teman-teman tidak pedulijika saya ada masalah. 
9. Dosen pembimbing percaya bahwa saya akan 

berhasil menyelesaikan skripsi. 
10. Saat saya sedang bingung dalam mengambil 

keputusan, maka keluarga tidak mau tahu. 
11. Hubungan saya dengan dosen pembimbing sangat 

baik. 
12. Saya sering menanggung masalah sendiri meskipun 

ada teman akrab. 
13. Saya mempunyai banyak teman di kampus. 
14. Khadiran teman selalu menambah masalah saya di 

kampus. 
15. Teman selalu menanyakan perkembangan skripsi 

saya. 
16. Dalam menyelesaikan skripsi saya tidak pemah 

besama-sama dengan teman. 
17. Kehadiran teman membuat saya semangat dalam 

menyelesaikan skripsi. 
18. Saya tidak pemah didampingi keluarga dalam 

menghadapi masalah apapun. 
19. Dosen pembimbing yakinkan saya bahwa masalah 

yang dihadapi pasti akan selesai. 
20. Saya tidak pemah disuruh dosen pembimbing untuk 

mencari buku reprensi skripsi. 
21. Keluarga percaya bahwa saya sanggup mengerjakan 

tugas kuliah dengan seorang diri. 
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22. Saya tidak pernah membantu teman sekalipun 
dalam mencari literatur. 

23. Orangtua selalu percaya bahwa saya akan 
menyelesaikan kuliah tepat waktu. 

24. W aktu memprint, teamn tidak pernah menawarkan 
pada saya agar memprin di tempatnya. 

25. Dosen pembimbing selalalu menghormati pendapat 
saya. 

26. Apabila untuk keperluan buku kuliah, maka 
orangtua saya tidak akan memenuhinya. 

27. Keluarga selalu mengormati keputusan saya untuk 
menyelesaikan skripsi. 

28. Jika uang teman berlebih, maka mereka tidak akan 
meminjamkan kepad saya untuk membayar uang 
kuliah terlebih dahulu. 

29. Dosen pembimbing selalu memberikan masukan 
terhadap skripsi saya. 

30. Dalam pembuatan skripsi saya tidak penah 
mendapatkan informasi dari dosen pembimbing. 

31. Saya memperoleh banyak informasi tentang 
pembuatan skripsi dari dosen pembimbing. 

32. Mengenai skripsi saya, dosen pembimbing tidak 
perna memberikan masukan. 

33. Apabila saya terlambat membayar uang kuliah, 
maka teman selalu meminjankan uangnya terlebih 
dahulu. 

34. Keputusan saya untuk menyelesaikan skripsi selalu 
tidak di hormati keluarga. 

35. Jika saya ingin membeli buku untuk kuliah, maka 
orangtua akan memenuhinya. 

36. Pendapat saya tidak pernah di hormati oleh dosen 
pembimbing. 

37. Teman selalu menawarkan saya untuk memprint di 
tempatnya. 

38. Saya tidak pernah diberi kepercayaan oleh orangtua 
untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. 

39. Dalam mencari literatu saya selalu dibantu teman. 
40. Dalam mengerjakan tugas kuliah keluarga tidak 

pernah percaya saya sanggup mengerjakannya. 
41. Dosen pembimbing menyuruh saya mencari buku 

reprensi untuk bahan skripsi. 
42. Dasen pembimbing menganggap saya tidak mampu 

menyelesaikan masalah. 
43. Keluarga akan mendampingi jika saya menghadapi 

masalah. 
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44 .. 0 
r.., ··~at sa a menyelesaikan skripsi tidak ada lagi 

kama kehadiran teman. 
45 .. a:n lalu membantu saya untuk menyelesaikan 

.::.krin.~ bersama-sama. 
46. ' Perkembangan skripsi saya tidak pemah ditanya 

oleh teman. 
47 .. 1 1 . h adiran teman dapat mengurangi masalah yang 

saya hadapi di kampus. 
48. Saya tidak ada satupun teman di kampus. 
49 .. ; ap masalah berat yang saya hadapi selalu di 

ban.tu teman akrab. 
50. a a tidak suka memiliki hubungan baik dengan 

dos.en pembimbing. 
51. Jika a a bingung mengambil keputusan, maka 

keluarga akan memberikan masukan. 
52. Keperca aan dosen pembimbing bahwa saya tidak 

akan berhasil menyelesaikan skripsi. 
53. Jika sa a ada masalah, teman-teman akan 

membantu mencari jalan keluamya. 
54. Keluarga sangat tidak membantu memberikan 

semangat kepada saya untuk cepat tamat kuliah. 
55. Keluaga akan memberi hadiah jika saya cepat tamat 

kuliah. 
56. Keluarga tidak pemah mengingatkan saya untuk 

bersikap kedisiplinan. 
57. Do sen pembimbing akan senang jika saya cepat 

dalam menyelesaikan bimbingan. 
58. Keluarga tidak mau tahu tentang keberhasilan saya 

meraih nilai baik di kampus. 
59. Teman akan bangga kepada saya bila cepat 

menyelesaikan perkuliahan. 
60. Keluarga tidak pemah peduli jika saya sedang sakit. 
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SKALA STRES MENYELESAIKAN SKRIPSI 

No. Pernyataan Jawaban 
SS s TS STS 

1. Dalam menyelesaikan skripsi, berpikir yang 
dipaksakan, membuat kepala saya sakit. 

2. Jika dosen pembimbing mengajak jumpa untuk 
bimbingan, maka saya tidak akan percaya diri. 

3. Kepala saya sakit bila berhadapan dengan dosen 
pembimbing. 

4. Dalam pertanyaan yang di ajukan pembimbing, 
saya merasa tidak mampu untuk menguraikannya. 

5. Kepala saya sudah sakit bila mengingat jadwal 
bimbingan. 

6. Saya merasa tidak nyaman bila bertemu dengan 
dosen pembimbing. 

7. Saya menjadi susah-tidur selama menge-rjakan 
skripsi. 

8. Saya tidak pemah tenang jika batal bimbingan 
dengan dosen pembimbing. 

9. Dalam menyelesaikan skripsi, saya merasa waktu 
malam sangat singkat untuk tidur. 

10. Dalam menyelesaikan skripsi saya tidak pemah 
merasakan depresi. 

11. Saya mengalami gangguan pencemaan selama 
menyelesaikan skripsi. 

12. Jika ada masalah yang menyindir skripsi, saya tidak 
akanmarah. 

13. Bila jadwal bimbingan tiba perut saya terasa sakit. 
14. Saya tidak pemah merasa marah selama 

menyelesaikan skripsi. 
15. Pola makan saya berubah selama menyelesaikan 

skripsi. 
16. Walaupun dosen pembimbing menolakjudul skripsi 

itu tidak akan membuat saya sedih. 
17. Nafsu makan saya berubah semenjak bimbingan 

menyusun skripsi. 
18. Saya tidak pemah merasa senang dalam proses 

menyelesaikan skripsi. 
19. Saya terlalu sering berkeringan saat menyelesaikan 

skripsi. 
20. Saya tidak pemah merasa sulit mengambil 

keputusan dalam menyelesaikan skripsi. 
21. Mendengar teman yang sudah sidang, membuat 

keringat saya berlebihan. 
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22. Saya tidak mengalami kesulitan berpikir selama 
menyelesaikan skripsi sekalipun. 

23. Jerawat saya mulai tumbuh selama menyelesaikan 
skripsi. 

24. Saya tetap tidak fokus menyelesaikan skripsi dalam 
keadaan apapun. 

25. Saya mulai gatal-gatal dibadan selama 
menyelesaikan skripsi. 

26. Berkonsentrasi tidak saya butuhkan dalam 
menyelesaikan skripsi. 

27. Saya sulit berkonsentrasi dalam menyelesaikan 
skripsi. 

28. Gatal-gatal dibadan tidak mengahalangi saya 
menyelesaikan skripsi. 

29. Walaupun fokus menyelesaikan skripsi, saya tetap 
merasa bosan. 

30. Tumbuhnya jerawat saya tidak ada hubungannya 
selama menyelesaikan skripsi. 

31. Saya mengalami kesulitan berpikir selama 
menyelesaikan skripsi. 

32. Teman yang sidang sama sekali tidak membuat 
saya berkeringant berlebihan. 

33. Saya merasa sulit mengambil keputusan dalam 
menyelesaikan skripsi. 

34. Berkeringat berlebihan tidak membuat saya 
teroengaruh saat menyelesaikan skripsi. 

35. Saya harus bisa merasa senang dalam proses 
menyelesaikan skripsi. 

36. Saya tidak pemah mengalami gangguan makan 
selama bimbingan menyusun skripsi. 

37. Saya merasa sedih apabila judul skripsi yang 
diajukan ditolak dosen pembimbing. 

38. Walaupun berubahnya pola makan saya itu tidak 
disebabkan menyelesaikan skripsi. 

39. Saya menjadi mudah marah selama menyelesaikan 
skripsi. 

40. Saya tidak pemah mengalami sakit perut bila 
jadwal bimbingan tiba. 

41. Jika ada yang menyinggung masalah skripsi, saya 
langsung marah. 

42. Selama menyelesaikan skripsi saya tidak 
mengalami gangguan pencemaan. 

43. Selama menyelesaikan skripsi saya merasa depresi. 
44. Saya selalu tidak puas untuk tidut dalam 

menyelesaikan skripsi. 
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45 . 

46. , ·psi tidak membuat saya 
I tidur. 

47. 

48 . '- p mah mengalami sakit kepalajika 
me , · , Qat jadwal bimbingan. 

49. .• amerasa sulit untuk menguraikan pertanyaan 
; ang dii ajukan embimbin . 

50. Bila berhadapan dengan dosen pembimbing, saya 
tidak pemah sakit ke ala. 

51. Saya percaya diri jika dosen pembimbing mengajak 
jum a untuk bimbin an. 

52. Berpikir yang dipaksakan dalam menyelesaikan 
skri si tidak membuat ke ala saya sakit. 
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ilS ltlJEl)1\N J\lll~.l\r 
FAKULTAS PSIKOLOGi 
JALAN KO LAM MO. 1 MEDAN EST ATE 

TELP. (OG1) 7366878, 7364348, FAX. 73613012 MEDAN 20223 
Email:univ-_medanarea@umaac.idWebsite: www.um.a.ac.id 

Nomor : Cj/g, /FOIPP/2013 
Lampiran 
H al : Pcngambilan Data . 

Yth. Wakil Rektor 
Bidang Administrasi & Keciangan 
Universitas Medan Area 
Medan 

Dengan homiat, 

J D Mei 2013 

Bersama ini kami mohon kesediaan Ibu untuk memberikan izin dan kesempata;1 
kepada mahasiswa karni: 

Narna 
NPM 
r rograrn stud) 
Fakultas 

: Iwan Saleh 
: 09.860.0101 
: llmu Psikologi 
: Psikologi 

u:ituk melaksanakan pengambilan data di Faki.1lt21s Psikologi Universitas Medan 
Arca guna penyusunan skripsi yang bc1:judul: "Hubu.11ga11 Antara Dulwngan Sosial 
Dengan Sires Dalam Menyelesaikan Skripsi Pada Mahasiswa }akultas Psiko/ogi 
Universitas Meda11 Area" 

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan 
ilmiah dan penyusumn skripsi, yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa 
tersebut tintuk mengikuti ajian Sarjana Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas 
Medan Area. 

Sc:hubungan de11gan hal tersebut kami r.1ohon kinmya Jl:iu dapat memberik<m 
kemudahan dalam pengambil:m data yang diperlukan . 

.. Demikian kami sampaikan, atM perhatian d~m bantuan yang Ibu berikan kami 
ucapkan terima kasih . 

.. .. 
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Nomor 
Hal 

-------------------------------lllllOOllll!!ll'!llUllU 
UNiVERSITAS MEDAN AREA 

Kam pus I : .JI. Kol am o 1 Medan Estate (061 ) 736G878, 7360168, 7364348, 7366781 , 7366998 Fax. (06 ) 7368012 Medan 20223 
Kampus II: JI. Setia eudi No. 79 BI JI. Sei Serayu No. 70 A Talp. (061) 8225602, 8201994 Fax. (061 ) 8226331 Medan 20122 

Emai! : univ_medanarea@uma.ac.id Website: www.uma.ac.id www.pasca.uma.ac.id 1vww.cdic.uma.ac.id 

~====-~ -- ~===--·= 
)1-(/! /B.III.1.f/2013 Medan , 7 Juni 2013 
: Izin Pengambilan Data 

~epada Yth. 
Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Medan Area 
di - Med an 

Dengan honnat, 

Sesuai dengan surat Wakil Dekan Fakultas Psi kologi UMA nomor: 913/FO 
/ PP/ 2013 tang;ial 30 Mei 2013 perihal permohonan izin Pengambilan Data di 
Universitas Medan Area oleh mahasiswa Fakultas Psikologi sebagai berikut: 

Namn 
o . Pokok Mahasiswa 

Progr·am Studi 
Fa l<ul t as 

: Iwan Saleh 
. 09 860 0101 
: Ilmu ?sikologi 
: Psikologi 

Pada prinsipnya diseju t ui ·;ang bersangkutan rnelaksanal<an Pengambilan Data di 
fakultas Psikologi Universitas Medan Area, guna penyusunan skripsi yang 
berj · I " Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Dalam • 
Menye: S«:iikan Skripsi Pada Mahaslswa fakultas Psikologi Universitas 
Medan Area." 

De i ia a i sa mpaik.an . Atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih . 
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UNIVERSITAS 1l1ED1
" 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: l.. IO L1 I /B.III.1.a/2013 

AREA 

Rektor Universitas Medan Area dengan ini menerangkan bahwa : 

Nam a 
NPM 
Judul 

Iwan Saleh 
09 860 0101 
Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Dalam Menyelesaikan 
Skripsi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. 

Benar telah selesai melaksanakan pengambilan data di Universitas Medan Area dengan judul : " 
Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Dalam Menyelesaikan Skripsi Pada 
Mahasiswa Fakulta!J Psikologi Universitas Medan Area. " 

Den1i.ki.an surat i.ni. di.terbi.tkan untuk d.apat di.g,unakan seperlunya. 

11 Juli 2013 
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