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ABSTRAK
Pendahuluan Program Pengenalan Kehidupan Kampus adalah suatu kegiatan yang terprogram dan
dikelola dengan baik yang bertujuan agar mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus
dan sistem pendidikan tinggi yang akan mereka jalani selama studi. Beberapa penelitian
mengungkapkan mahasiswa baru yang akan menjalani program pengenalan studi mengalami
kecemasan dan melakukan tindakan pengalihan yang bermacam-macam atau disebut coping
mechanism. Penenelitian ini bertujuan untuk mengetahui coping mechanism mahasiswa baru

dalam menghadapi program pengenalan kehidupan kampus di Poltekkes RS dr.Soepraoen
Malang. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
mahasiswa baru prodi keperawatan yang menjalani program pengenalan kehidupan kampus sejumlah
170. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian mahasiswa baru yang menjalani program
pengenalan kehidupan kampus sejumlah 119 yang diambil secara stratified random sampling.
Penelitian ini dilakukan di Poltekkes RS dr.Soepraoen Malang Pada bulan Agustus 2018. Hasil
penelitian menujukkan coping mechnism mhasiswa baru hampir seluruhnya adaptif sebanyak 118
orang (99,2%) dan sebagian kecil maladaptif sebanyak 1 orang (0,8%). Diskusi Hal ini kemungkinan
disebabkan karena usia, pola asuh, pekerjaan orang tua, dan jenis kelamin responden. Kesimpulan
Dari hasil diatas pihak institusi dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan dukungan
sehingga mahasiswa akan menyikapi sumber stresor secara lebih adaptif.
Kata kunci : coping mechanism, mahasiswa baru, program pengenalan kehidupan kampus.

ABSTRACT
Introduction Campus Life Introduction Program is a well-programmed and managed activity
that aims to make students adjust to the campus environment and the higher education system
they will facing during the study. Some studies reveal that new students who will facing the
program they experience anxiety and carry out diversionary actions that are various or called
the coping mechanism. This study aims to determine the coping mechanism of new students
in facing the program of introducing campus life in the Polytechnic of RS Dr. Soepraoen
Hospital, Malang. Methode in this study is descriptive. The population in this study were all
new nursing study program students who underwent a program of introduction to campus life
in a number of 170. The sample in this study was that some of the new students who
underwent a program of introduction to campus life were 119 taken by stratified random
sampling. This study was conducted at the Dr. Soepraoen Malang Hospital Polytechnic in
August 2018. Results of the study showed that the coping of new students was almost
entirely adaptive as many as 118 people (99.2%) and a minority maladaptive as many as 1
person (0.8%). Discussion This might be due to age, parenting, parent's work, and the sex of
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the respondent. Conclusion From the above results the institution can work together with
parents to provide support so that students will respond to stressor sources more adaptively.
Keywords: coping mechanism, new students, campus life recognition program.
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