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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian   

1. Uji Asumsi 

Langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan analisis 

korelasi product moment untuk menguji hipotesis adalah meninjau 

terlebih dahulu dengan melakukan uji asumsi variabel penelitian. Uji 

asumsi yang dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi kedua 

varibel tersebut normal atau tidak. Uji asumsi menyangkut uji 

normalitas dan linearitas.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data tersebut 

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov 

Test dan dengan menggunkan program Statistical Packages For 

Social Sciences (SPSS) For Windows versi 16.00.  

Distribusi data normal ditunjukkan apabila probabilitas 

(signifikan) lebih besar dari 0,05 dan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Skala Strategi Coping Stres pada Perawat 

Skor strategi coping stres pada perawat menunjukkan 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,976 (p > 0,05). Hal ini 
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berarti skor strategi coping stres pada perawat berdistribusi 

normal. 

2. Skala Self Efficacy 

Skala self efficacy menunjukkan Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 1,103 (p > 0,05). Hal ini berarti skor self efficacy 

berdistribusi normal.   

b. Uji Linearitas 

Berdasar hasil uji linearitas antara strategi coping stres 

pada perawat dan self efficacy, diketahui bahwa Flinear adalah 

20,915 (p < 0,05) yang berarti bahwa ada hubungan antara kedua 

variabel tersebut bersifat linier.  

2. Uji Hipotesis 

Hasil perhitungan korelasi product moment dan pearson 

adalah rxy = 0,551 (p < 0,01) maka terdapat hubungan positif antara 

self efficacy dengan strategi coping stres yang sangat signifikan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi self efficacy, maka 

semakin tinggi strategi coping stres yang berarti semakin tepat dalam 

pemilihan strategi coping sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jika 

self efficacy rendah maka strategi coping stres rendah yang berarti 

kurang tepat dalam pemilihan strategi coping sesuai dengan masalah 

yang dihadapi. Hal ini menunjukkan hipotesis diterima.  

Self efficacy memberi sumbangan efektif kepada strategi 

coping stres pada perawat sebesar 30,3601 %, sedangkan 69,6399 % 

lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.  
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B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

hubungan positif antara self efficacy dengan strategi coping stres pada 

perawat menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,551 (p < 0,01) 

sehingga terdapat hubungan yang sangat signifikan antara self efficacy 

dengan strategi coping stres, dengan demikian hipotesis yang diajukan 

yaitu hubungan positif antara self efficacy dengan strategi coping stres 

diterima. Hubungan yang dimaksud adalah semakin tinggi self efficacy, 

maka semakin tinggi strategi coping stres yang berarti semakin tepat 

dalam pemilihan strategi coping sesuai dengan masalah yang dihadapi. 

Jika self efficacy rendah maka strategi coping stres rendah yang berarti 

kurang tepat dalam pemilihan strategi coping sesuai dengan masalah 

yang dihadapi. 

Bekerja sebagai perawat merupakan hal yang cukup berat, karena 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap kesehatan 

pasien yang dirawat di rumah sakit. Dengan tugas dan tanggung jawab 

yang besar, menjadikan perawat harus memenuhi tuntutan di rumah 

sakit dimana perawat bekerja. Tuntutan yang tidak dapat diatasi oleh 

perawat akan menimbulkan masalah dan jika tidak ditangani dengan 

baik akan menyebabkan stres pada perawat.  

Tuntutan yang dialami oleh perawat dapat berasal dari dalam diri 

individu maupun dari lingkungannya. Tuntutan dari dalam diri perawat 

sebagai contoh sebagai perawat, individu ingin meningkatkan 

keprofesionalitasannya. Kemudian tuntutan dari lingkungan seperti 

menghadapi keluhan keluarga pasien yang ingin segera mendapatkan 
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perawatan yang cepat, tuntutan dari orang-orang yang bekerja di rumah 

sakit seperti dokter, keadaan pasien yang kritis, kepala ruangan atau 

sesama perawat. Tuntutan-tuntutan yang dialami oleh perawat tersebut 

membuat perawat melakukan upaya atau usaha untuk menghadapi stres 

yang dialaminya. Upaya yang dilakukan oleh perawat tersebut disebut 

dengan strategi coping stres.  

Apabila perawat berusaha menghadapi stresnya dengan cara 

melakukan tindakan atau mempelajari ketrampilan tertentu, maka 

perawat tersebut melakukan problem focused coping atau coping yang 

berfokus pada masalah. Seorang perawat yang melakukan problem 

focused coping adalah seorang perawat yang merasa yakin dapat 

mengubah situasi yang menyebabkan stres.  

Dengan problem focused coping, individu akan berusaha untuk 

memecahkan masalah dengan melakukan strategi-strategi. Strategi-

strategi tersebut antara lain  perencanaan pemecahan masalah (planfull 

problem solving), direct action, assistance seeking, atau information 

seeking. 

Apabila perawat merasa tidak mampu untuk merubah masalah 

yang membuat perawat menjadi stres, maka perawat akan 

menggunakan strategi yang berfokus pada emosi atau emotional 

focused coping. Perawat akan menghadapi masalahnya dengan 

mengatur, mengarahkan tanggapan emosi terhadap situasi yang 

membuatnya stres.  



 

72 

 

Emotional focused coping ini, juga terdiri dari strategi-strategi 

dalam mengatur emosi individu tersebut. Strategi-strategi tersebut 

antara lain avoidance, denial, self critism, atau positive reappraisal. 

Setiap perawat memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi 

stresnya. Tidak semua penyebab stres atau stresor dapat diselesaikan 

oleh individu. Selain itu terdapat penilaian yang berbeda-beda dari 

individu mengenai tuntutan yang menyebabkan stres. Hal ini sesuai 

dengan pendapat menurut Intani dan Surjaningrum (2010, h. 121), 

masing-masing individu menciptakan penyelesaian masalah yang 

bervariasi dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sesuai 

dengan talenta dan motif individu yang tak lepas dari proses penilaian 

individu mengenai sumber stres itu sendiri. Sebagai contoh, keluarga 

pasien yang suka menuntut tindakan cepat adalah salah satu penyebab 

stres. Terdapat perawat yang memberikan pengertian kepada keluarga 

pasien mengenai keadaan pasien atau prosedur yang harus dilakukan 

kepada pasien yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan 

menurut perawat lain mungkin menanggapi tuntutan keluarga pasien 

dengan mendengarkan saja tanpa ada usaha untuk membuat keluarga 

pasien paham. 

Seorang perawat diharapkan mampu mengenal masalah yang 

dihadapinya, kemudian mengetahui penyebabnya sehingga dapat 

melakukan upaya atau usaha untuk menghadapi masalah yang terjadi 

dengan baik. Dengan mengenal masalah dan mengetahui penyebab 

masalah yang dihadapi, perawat akan melakukan pemilihan strategi 

coping yang tepat. Hal ini dikarenakan, terdapat tuntutan yang dapat 
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diselesaikan dengan menyelesaikan tuntutan tersebut atau individu 

hanya melakukam usaha untuk mengatur emosi ketika menghadapi 

masalah yang ada. 

Dalam hasil olah data penelitian yang dapat di lihat pada grafik 

lampiran H-1, menunjukkan bahwa hasil mean empiric untuk strategi 

coping stress pada perawat sebesar 91,04 dengan standart deviasi 9,476 

sehingga terdapat 2 orang memiliki strategi coping yang rendah, lalu 

terdapat 40 orang memiliki strategi coping yang sedang, sedangkan 

terdapat 8 perawat yang memiliki strategi coping yang tinggi. Hal ini 

mengungkapkan bahwa perawat Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama 

memiliki usaha untuk menghadapi sesuatu yang membuatnya stres 

dengan kategori sedang.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara self efficacy dengan strategi coping stres 

pada perawat. Jika perawat di rumah sakit mempunyai self efficacy 

yang tinggi, maka akan semakin tinggi penggunaan strategi coping 

stres. Begitu pula sebaliknya, jika perawat kurang memiliki self efficacy 

maka akan semakin rendah penggunaan strategi coping stres. Hal ini 

dikarenakan self efficacy dapat membantu seseorang dalam menentukan 

pilihan, usaha individu untuk maju, kegigihan dan ketekunan yang 

individu tunjukkan dalam menghadapi kesulitan dan derajat kecemasan 

atau ketenangan yang individu alami saat mempertahankan tugas-

tugasnya (Erviana, 2014, h. 8), sehingga jika individu memiliki self 

efficacy yang tinggi maka individu dapat menentukan secara tepat 
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pilihan dan usaha yang akan dilakukannya untuk menghadapi kesulitan 

yang sedang dialami oleh individu tersebut.  

Dalam hasil olah data penelitian yang dapat di lihat pada grafik 

lampiran H-1, menunjukkan bahwa mean empiric self efficacy adalah 

sebesar 83,72 dengan standart deviasi sebesar 7,962. Hal ini dapat 

mengungkapkan bahwa terdapat 7 perawat yang memiliki self efficacy 

dengan kategori yang rendah, sedangkan 34 perawat memiliki self 

efficacy yang sedang, 8 perawat memiliki self efficacy yang tinggi, dan 

1 perawat memiliki self efficacy yang sangat tinggi. Dengan demikian 

perawat di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama adalah perawat yang 

memiliki kategori self efficacy yang sedang. Menurut Alwisol ( 2009, h. 

188), self efficacy dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan 

dengan mengkombinasikan 4 sumber yaitu pengalaman menguasai 

sesuatu prestasi, pengalaman vikarius, persuasi sosial, dan 

pembangkitan emosi. Dalam persuasi sosial, lingkungan sosial 

berpengaruh dalam meningkatkan atau menurunkan self efficacy 

individu. Hal ini sesuai dengan wawancara dan observasi awal bahwa 

perawat di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama saling memberikan 

dukungan atau bantuan kepada individu ketika mengalami masalah, 

sehingga akan berpengaruh kepada self efficacy individu. Selain itu, 

pengalaman individu ataupun orang lain dapat juga memengaruhi self 

efficacy individu. Individu yang berhasil untuk melakukan sesuatu hal 

yang sulit di masa lalu, akan meningkatkan self efficacynya di masa 

kini. Keadaan emosi juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya self 

efficacy. Selain itu, pengalaman orang lain akan membuat individu 
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merasa mampu untuk melakukan sesuatu. Banyak hal yang 

memengaruhi rendah atau tingginya self efficay pada perawat, salah 

satu yang memengaruhinya adalah persuasi sosial dari sesama perawat 

di rumah sakit.       

Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa variabel self efficacy 

memberi sumbangan efektif sebesar 30,3601 % terhadap strategi 

coping stres, sisanya sebanyak 69,6399 % dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti kepribadian, pendidikan, dukungan sosial, usia, inteligensi, 

kondisi fisik, status sosial ekonomi, sense of control, locus of control. 

Hal ini sesuai dengan wawancara awal dalam penelitian ini bahwa 

perawat di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama akan merasa yakin 

bahwa setiap perawat dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di 

rumah sakit dengan baik tetapi juga karena perawat di setiap divisi 

saling mebantu satu sama lain.  

Adanya hubungan antara self efficacy dengan strategi coping 

stres bisa disebabkan karena perawat merasa yakin kepada dirinya 

sendiri bahwa individu dapat melakukan usaha untuk menghadapi 

kesulitan yang dapat menimbulkan stres dengan menentukan pilihan 

yang tepat dalam penggunaan strategi coping stres. Hal ini didukung 

oleh pendapat Pervin dalam Wijaya (2007, h. 25) mengemukakan 

bahwa self efficacy mengacu pada rasa mampu untuk mengatasi situasi 

yang khusus dan berkaitan dengan pertimbangan individu dalam 

membuat keyakinan bahwa kemampuan mereka untuk membentuk 

perilaku yang relevan pada tugas dan situasi yang spesifik.   
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Perawat dengan self efficacy yang tinggi akan  menggunakan 

strategi coping stres yang tepat. Menurut Lazarus dan Folkman (dalam 

Intani dan Surjaningrum, 2010, h. 121), terdapat dua jenis strategi 

coping stres yaitu problem focused coping dan emotion focused coping. 

Perawat di rumah sakit lebih memilih untuk menggunakan strategi 

coping stres yaitu problem focused coping daripada emotion focused 

coping. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan 

bahwa mean atau rata problem focused coping yaitu 60,860 lebih besar 

dari pada mean emotion focused coping yaitu 30,1800. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2007, h. 166), 

menunjukkan bahwa self efficacy berhubungan positif dengan dengan 

coping yang berfokus pada tindakan untuk menyelesaikan masalah. 

Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa perawat yang 

memiliki self efficacy yang tinggi lebih gigih dalam menyelesaikan 

tugasnya dan berusaha mencari jalan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi untuk memperbaiki situasi kerja di rumah sakit, sedangkan 

individu yang memiliki self efficacy yang rendah lebih menghindari 

situasi yang stres dan menggunakan emotion focused coping sehingga 

perawat hanya mengatasi emosi yang timbul pada saat menghadapi 

masalah di rumah sakit. Perawat yang menggunakan problem focused 

coping merasa dapat menyelesaikan masalah yang terjadi rumah sakit. 

Dengan menyelesaikan masalah tersebut stres yang dirasakan dapat 

berkurang dan perawat dapat melakukan tugas-tugas keperawatan yang 

lain dengan lebih baik.  
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Problem focused coping adalah strategi kognitif di mana individu 

menghadapi langsung permasalahannya dan mencoba untuk 

memecahkannya (King, 2010, h.52). Dengan demikian perawat di 

rumah sakit memilih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ketika 

menghadapi masalah. Dengan menggunakan strategi coping stres ini, 

perawat dapat mengatasi masalah yang ada dalam kehidupam sehari-

hari dan dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama karena 

masalah yang menyebabkan stres telah diselesaikan oleh perawat 

tersebut. 

Problem focused coping digunakan oleh perawat jika individu  

tersebut merasa yakin bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Menurut  Skinner (dalam Nasekah, 2013, h. 5), 

individu yang menggunakan emotion focused coping merupakan 

individu yang merasa bahwa ia tidak dapat berbuat apapun untuk 

mengubah kondisi stresnya.   

Dalam analisis data, self efficacy memberi sumbangan efektif 

terhadap problem focused coping sebesar 30,3601% sedangkan 

sumbangan efektif terhadap emotion focused coping sebesar 24,2064%. 

Hal ini menunjukkan bahwa self efficacy lebih banyak memengaruhi 

individu untuk menggunakan problem focused coping dibandingkan 

dengan menggunakan emotion focused coping. 

Penelitian ini tidak mungkin dapat berjalan dengan sempurna, 

terdapat beberapa kelemahan meskipun peneliti berusaha untuk 

mengurangi kelemahan tersebut. Kelemahan tersebut antara lain: 
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1. Pemilihan aspek strategi coping stres yang kurang tepat, sehingga 

dalam pembuatan item-item pada skala strategi coping stres kurang 

jelas dan sulit untuk dipahami oleh subyek. Hal ini menyebabkan 

skala uji coba strategi coping stres terdapat banyak item yang gugur 

dan mengganti skala dengan aspek yang baru. 

2. Kemungkinan tidak terbukanya subyek dalam menjawab pernyataan 

sehingga jawaban yang diberikan kurang sesuai dengan keadaan 

dirinya sendiri sehingga adanya kemungkinan jawaban tidak jujur. 

3. Terdapat social desirability yaitu kecenderungan seseorang untuk 

menjawab sesuai dengan harapan sosial atau norma-norma yang 

berlaku didalam masyarakat.  

4. Waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan ditengah-tengah waktu 

subyek sedang bekerja, sehingga memengaruhi mood dan fisik 

subyek dalam menjawab pernyataan. 

5. Jumlah item yang cukup banyak memungkinkan subyek merasa 

bosan dalam menjawab pernyataan. Hal ini menyebabkan pengisian 

skala menjadi kurang sungguh-sungguh. 




