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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, sebelum 

dianalisis lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan uji asumsi dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memenuhi asumsi 

analisis untuk uji normalitas dan uji linieritas. Melalui uji normalitas 

akan diketahui apakah distribusi kedua variabel tersebut normal atau 

tidak dan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah 

representatif. 

1. Uji Normalitas 

a. Stres Kerja 

Uji normalitas terhadap variabel Stres kerja dengan 

menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov menunjukkan hasil     

K-S-Z = 0,184, dimana p < 0,05 yang berarti bahwa distribusi 

penyebaran item adalah tidak normal. Data yang tidak normal 

tersebut akan menjadikan hasil penelitian yang diperoleh bersifat 

umum dan lemah (Santoso, 2010, h.4). Hasil uji normalitas 

selengkapnya terdapat pada lampiran F. 
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b. Problem focused coping 

Uji normalitas terhadap variabel problem focused coping 

dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov menunjukkan 

hasil K-S-Z = 0,281, dimana p < 0,05 yang berarti bahwa 

distribusi penyebaran item adalah tidak normal. Hasil uji 

normalitas selengkapnya terdapa pada lampiran F. 

c. Emotional focused coping 

Uji normalitas terhadap variabel emotional focused 

coping dengan menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov 

menunjukkan hasil K-S-Z = 0,136, dimana p < 0,05 yang berarti 

bahwa distribusi penyebaran item adalah tidak normal. Hasil uji 

normalitas selengkapnya terdapa pada lampiran F. 

2. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas dari hubungan antara problem focused 

coping dengan stres kerja anggota Reskrim Polrestabes Semarang 

menunjukkan adanya hubungan yang linier antara X dan Y (problem 

focused coping terhadap stres kerja anggota Reskrim Polrestabes 

Semarang) yaitu Flinear = 115,417 (p<0,05).  Artinya ada hubungan 
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yang linier antara problem focused coping dengan stres kerja 

anggota Reskrim Polrestabes Semarang. 

Pengujian linieritas dari hubungan antara emotional focused 

coping dengan stres kerja anggota Reskrim Polrestabes Semarang 

menunjukkan adanya hubungan yang linier antara X dan Y 

(emotional focused coping terhadap stres kerja anggota Reskrim 

Polrestabes Semarang) yaitu Flinear = 4,288 (p<0,05). Artinya ada 

hubungan yang linier antara emotional focused coping dengan stres 

kerja anggota Reskrim Polrestabes Semarang. 

 

B. Uji Hipotesis 

Dari hasil uji normalitas, ternyata ketiga variabel penelitian tidak 

menunjukkan normalitas, sehingga dalam analisisnya yang semula 

menggunakan korelasi Product Moment tidak dilakukan. Untuk 

penggantinya menggunakan analisis statistik non parametrik, yaitu 

dengan Spearman’s rho. Metode non parametrik dapat dipakai untuk 

inferensi pada data dengan distribusi tidak normal pada jenis data 

apapun dan jumlah sampel berapapun (Santoso, 2010, h.3). Penggunan 

teknik korelasi  Spearman’s rho merupakan teknik analisis data non 

parametrik yang tidak memperhatikan normalitas data. Uji hipotesis 
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dilakukan menggunakan bantuan program statistical packages for social 

sciences (SPSS). 

 

1. Hipotesis Pertama 

Hasil korelasi menununjukkan bahwa ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara problem focused coping dengan stres kerja 

anggota Reskrim Polrestabes Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai rho = - 0,787 p = 0,000 (p < 0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima, yakni ada hubungan negatif antara 

problem focused coping dengan stres kerja anggota Reskrim Polrestabes 

Semarang. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

problem focused coping maka semakin rendah stres kerja anggota 

Reskrim Polrestabes Semarang, begitu pula sebaliknya. 

2. Hipotesis Kedua 

Hasil korelasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

emotional focused coping terhadap stres kerja anggota Reskrim 

Polrestabes Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  rho  = - 0,139 p 

= 0,149 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

ditolak, yakni tidak ada hubungan antara emotional focused coping 

terhadap stres kerja anggota Reskrim Polrestabes Semarang. Hasil uji 

hipotesis selengkapnya dapat dilihat di lampiran G. 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis pertama dengan menggunakan teknik 

Spearman’s rho diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima, 

yaitu ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara problem 

focused coping terhadap stres kerja anggota Reskrim Polrestabes 

Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Spearman’s rho = - 0,787 

(p<0,01). Artinya semakin tinggi problem focused coping pada anggota 

Reskrim Polrestabes Semarang, maka semakin rendah juga stres kerja, 

begitu pula sebaliknya. 

Hasil penelitian tersebut mendukung pendapat yang diutarakan 

oleh Taylor (Smet, 1994, h. 145) bahwa problem focused coping secara 

teoritis membantu menghindari permasalahan yang ada pada pekerjaan. 

Problem focused coping melibatkan upaya untuk melakukan sesuatu 

yang konstruktif tentang kondisi stres yang merugikan, mengancam, 

atau menantang seorang individu (Taylor, 2012, h.167). Problem 

focused coping yang ditunjukkan anggota Reskrim Polrestabes 

Semarang dalam menghadapi setiap tekanan yang muncul dalam 

pekerjaan sebagai pelayan masyarakat, akan dapat menghindarkannya 

dari stres kerja. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Cucuani (2013, h.64) 

menunjukkan bahwa problem focused coping mampu menghindarkan 
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seseorang dari konflik peran ganda, dibandingkan dengan emotional 

focused coping. Problem focused coping sebagai strategi yang 

digunakan individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

mempelajari cara-cara atau keterampilan baru akan dapat 

menghindarkan anggota Reskrim Polrestabes Semarang dari terjadinya 

stres kerja. 

Problem focused coping melibatkan upaya untuk melakukan 

sesuatu yang konstruktif tentang kondisi stres yang merugikan, 

mengancam, atau menantang seorang individu (Taylor, 2012, h.167). 

Anggota Reskrim Polrestabes Semarang dengan problem focused coping 

akan mencoba menemukan cara untuk mengubah situasi stres atau 

menghindarinya di kemudian hari. Anggota Reskrim Polrestabes 

Semarang akan berusaha memecahkan masalah yang menjadi sumber 

stres melalui berbagai cara, seperti informasi mengenai suatu masalah, 

mengumpulkan solusi-solusi yang dapat dijadikan alternatif, 

mempertimbangkan alternatif dari segi biaya dan manfaatnya, memilih 

alternatif, dan menjalani alternatif yang dipilih. 

Berdasarkan uji hipotesis kedua dengan menggunakan teknik 

Spearman’s rho diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan ditolak, 

yaitu tidak ada hubungan antara emotional focused coping terhadap stres 

kerja anggota Reskrim Polrestabes Semarang yang  ditunjukkan dengan 
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nilai Spearman’s rho = - 0,139 (p>0,05). Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiana (2011, h. 147) 

yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara stres kerja dengan 

strategi koping berfokus emosi pada dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang (p= 0,176). 

Emotion focused coping melibatkan usaha untuk merespon stres 

yang dirasakan, mencoba untuk mengelola reaksi-reaksi emosi dan 

bukan memusatkan perhatian pada inti masalah (King, 2014, h.52). 

Kurangnya perhatian pada inti masalah oleh individu yang 

menggunakan strategi emotional focused coping, hanya akan 

menjadikan stres berkembang dan tidak teratasi. Kondisi tersebut dapat 

mengakibatkan seseorang tetap saja mengalami stres kerja karena hanya 

menunjukkan usaha untuk menghindari tekanan yang ada di dalam 

pekerjaan. 

Strategi terfokus emosi tidak mengubah situasi stres melainkan 

hanya semata-mata mengubah cara orang menghayati atau memikirkan 

situasi (Atkinson, tth, dkk, h.383). Emotion focused coping dirasa 

kurang efektif dalam mengatasi permasalahan stres kerja yang dialami 

oleh anggota Reskrim Polrestabes Semarang. Hal ini dikarenakan 

anggota Reskrim hanya akan mengalihkan sumber stres kerja, tanpa 

menunjukkan usaha nyata untuk mengatasi situasi yang mengakibatkan 
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terjadinya stres kerja tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rustiana dan Cahyati (2012, h. 

147) bahwa tidak terdapat hubungan antara stres kerja dengan strategi 

koping berfokus emosi pada dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang. 

Hasil penelitian terhadap variabel stres kerja diperoleh Mean 

Empirik (Me) sebesar 52,07 dengan Standar Deviasi Hipotetik (SDH) 14 

sedangkan Mean Hipotetik sebesar 70 sehingga dapat dilihat bahwa 

stres kerja anggota Reskrim Polrestabes Semarang tergolong rendah. 

Pada variabel problem focused coping diperoleh Mean Empirik (Me) 

sebesar 84,34 dengan Standar Deviasi Hipotetik (SDH) 13,5 sedangkan 

Mean Hipotetik sebesar 67,5 sehingga problem focused coping pada 

anggota Reskrim Polrestabes Semarang tergolong tinggi. Problem 

focused coping yang tinggi pada anggota Reskrim Polrestabes Semarang 

akan dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dikarenakan 

anggota Reskrim Polrestabes Semarang akan berusaha memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan mempelajari cara-cara 

atau keterampilan baru, sehingga permasalahan tersebut tidak 

menimbulkan stres kerja. Pada variabel emotional focused coping 

diperoleh Mean Empirik (Me) sebesar 64,28 dengan Standar Deviasi 

Hipotetik (SDh) 12,5 sedangkan Mean Hipotetik sebesar 62,5 sehingga 
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emotional focused coping pada anggota Reskrim Polrestabes Semarang 

tergolong sedang. Emotional focused coping yang sedang pada anggota 

Reskrim Polrestabes Semarang menunjukkan adanya usaha untuk 

mengurangi atau menghilangkan stres. 

Adapun kelemahan yang mungkin dapat memengaruhi hasil 

penelitian ini diantaranya proses pengambilan data pada anggota 

Reskrim Polrestabes Semarang bertepatan dengan jam kerja anggota 

Reskrim Polrestabes Semarang sehingga dapat menyebabkan pada 

waktu pengisian skala subjek kurang dapat berkonsentrasi. Kelemahan 

dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan metode non parametrik, 

sehingga dikhawatirkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan 

kepada kelompok subjek lain. 

 

 

 

 




