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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara strategi coping
dengan kecemasan pada mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jember.
Penelitian ini melibatkan 297 mahasiswa baru yang berasal dari beberapa fakultas
yang ada di Universitas Muhammadiyah Jember. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik insidental sampling.
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan bentuk
assosiatif. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala yaitu skala
strategi coping yang terdiri dari 24 item pernyataan (α = 0,825) dan skala
kecemasan yang terdiri dari 32 item (α = 0,763). Analisis data menggunakan
korelasi Product Moment dari Karl Pearson dan mengguanakan prosentase.
Hasil penelitian adalah ada hubungan antara strategi coping (r = 0,302, p <
0,05). Adapun gambaran kecemasan pada pada mahasiswa baru antara lain
didapat prosentase pada kategori tingkat kecemasan tinggi yaitu sebesar 64,98 %,
dan pada kategori sedang sebesar 6,73 %, serta pada kategori rendah sebesar
28,28 %. Sedangkan pada skala strategi coping 96 mahasiswa atau 30,97 % yang
memilih bentuk strategi coping planfull problem solving, pada bentuk possitif
reapraisial 68 mahasiswa atau sebanyak 22,89 %, 56 mahasiswa (18,95 %)
memilih denial, 55 mahasiswa atau 18,51 % memilih information seeking, pada
assistance seeking jumlah mahasiswa yang memilih adalah sebanyak 54
mahasiswa (18,18 %), 50 mahasiswa atau sebanyak 18,85 % memilih pada bentuk
avoidance, 65 mahasiswa (21,88 %) memilih direct action, dan 37 mahasiswa
atau sebanyak 12,45 % memilih pada bentuk self criticism.
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Abstract
This study aimed to examine the relationship between coping strategies
with anxiety in new students at the University of Muhammadiyah Jember. The
study involved 297 new students from several faculties at the University of
Muhammadiyah Jember. The sampling technique was using incidental sampling
technique.
This research is quantitative research and use coping strategies (24 item,
α = 0,825) and (32 item, α =0,763) as instrument . Analysis of the data using the
Product Moment correlation of Karl Pearson and mengguanakan percentage.
The results showed that there is a relationship between coping strategies
with anxiety in new students at the University of Muhammadiyah Jember (r =
0.302, p < 0,05). Students have there were 64.98% students who have high level
of anxiety and 28,28 % in low anxiety. While on a scale of 96 (30,97 %)coping
strategies that students choose the form of coping strategies planfull problem
solving, in the form of possitif reapraisial 68 students (22,89 %), 56 students
(18,95 %) chose denial, 55 students (18,51 %) chose information seeking, in
seeking assistance, the number of students who choose is as much as 54 students
(18,18 %), 50 students (18,85 %) chose to form avoidance, 65 students (21,88 %)
chose direct action, and 37 students (12,45 %) chose the form of self-criticism.
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dengan lingkungan baru, sehingga

komunitasnya.

kelompok

serta

Keadaan tersebut

menjadikan mahasiswa baru menjadi
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dengan bentuk assosiatif ini adalah

dengan

suatu

yang

psikologi. Skala psikologi adalah

dirancang dengan maksud untuk
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psikologis menjadi 7 bagian yang

tersebut berarti apabila skala tersebut

diberi angka 1 sampai dengan 7,
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tergantung pada kondisi masalah

denial,

(18,18

(18,85

%)

%)

memilih

37 mahasiswa (12,45 %)
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