
46 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Hasil yang didapat dari penelitian untuk mengetahui 

hubungan antara self efficacy dan coping stress pada guru SMP 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Z dengan bantuan Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. Hasil uji normalitas 

terhadap coping stress diperoleh nilai K-S Z=0.916 dengan 

p>0,05, sedangkan uji normalitas terhadap self efficacy K-S 

Z=1,129 dengan p>0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

sebaran data kedua variabel memiliki distribusi normal. Data 

selengkapnya bisa dilihat pada lampiran D-1. 

2. Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan uji F. 

Perhitungan  uji linieritas ini dilakukan menggunakan 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. 

Uji linieritas ini memiliki hasil F=29,919 dengan p<0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara self 

efficacy dan coping stress pada guru SMP adalah hubungan 

linear. Data selengkapnya bisa dilihat pada lampiran D-2. 
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B. Uji Hipotesis 

Tahapan uji hipotesis dilakukan setelah mendapatkan hasil 

dari uji asumsi. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

korelasi Product Moment dengan program Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) Release 16.0. Hasil dari uji hipotesis adalah 

rxy=0,583 dengan p<0,01 maka hasil tersebut menunjukkan bahwa 

ada hubungan positif dan sangat signifikan antara hubungan self 

efficacy dengan coping stress pada guru SMP. Hasil dari uji hipotesis 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Data 

selengkapnya bisa dilihat pada lampiran E.  

 

C. Pembahasan 

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis yang dilakukan 

dengan teknik korelasi product moment diperoleh rxy=0,583 dengan 

p<0,01. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi self efficacy 

yang dimiliki oleh guru maka akan semakin tinggi pula penggunaan 

coping stress, begitu pula sebaliknya semakin rendah self efficacy 

yang dimiliki oleh guru maka akan semakin rendah penggunaan 

coping stress.  

Seorang guru yang memiliki coping stress dipengaruhi oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah keyakinan akan kemampuan 

yang dimiliki atau dapat disebut sebagai self efficacy. Jika seorang 

guru memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan yang 

dimiliki maka guru tersebut akan mampu untuk mengatasi situasi 
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yang sedang dihadapi dan mampu mengelola respon disaat 

menghadapi suatu permasalahan dan tugas.  

Sesuai dengan pendapat Bishop (Perdana, 2015, h.20) 

menyatakan bahwa sense of control, locus of control, self efficacy 

dan karakteristik kepribadian dapat berpengaruh pada coping stress 

pada seseorang saat menghadapi stress. Sujono (2014, h. 238-246) 

mengatakan bahwa self efficacy akan memengaruhi jenis coping 

yang akan dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kerja keras yang 

dilakukan individu untuk mampu menyelesaikan tugas, serta 

kemampuan yang dimiliki untuk bertahan pada situasi yang tidak 

diinginkan. Individu yang yakin akan kemampuan yang dimiliki 

akan mampu mengontrol stress secara efektif. 

Seorang guru yang memiliki self efficacy yang tinggi akan 

mampu memprediksikan apakah tantangan yang sedang dihadapi 

dapat dikerjakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Guru 

yang memiliki self efficacy yang tinggi cenderung lebih optimis, 

merasa mampu dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Sedangkan 

self efficacy yang rendah cenderung pesimis, mudah menyerah 

kurang bertanggung jawab dan minder. Pada penelitian ini, 

sumbangan efektif dari self efficacy adalah sebesar 34%. Self efficacy 

memiliki pengaruh terhadap coping stress sebesar 34%, sedangkan 

faktor-faktor lain seperti sense of control, locus of control dan 

karakteristik kepribadian memiliki pengaruh terhadap coping stress 

sebesar 66% (100%-34%). 
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Berdasarkan hasil empiris, diketahui bahwa variabel coping 

stress menunjukkan hasil mean empirik (Me) sebesar 82,15. Jika 

dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 80 dan standart 

deviasi hipotetik (SDh) 16, maka dapat dilihat bahwa pada saat 

penelitian subjek memiliki tingkat coping stress yang tergolong 

sedang. Jika seorang guru memiliki coping stress yang sedang maka 

guru sudah dapat menemukan tindakan untuk menguasai stress dan 

mampu untuk mengelola respon dengan baik. 

Self efficacy memiliki hasil mean empirik (Me) sebesar 56,43. 

Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 52,5 dan 

standart deviasi hipotetik (SDh) 10,5, maka subjek yang diteliti 

memiliki tingkat self efficacy yang tergolong sedang. Jika guru 

memiliki self efficacy yang sedang maka guru sudah dapat 

memprediksikan dengan baik antara kemampuan yang dimiliki 

dengan tantangan yang dihadapi. Gurupun sudah mampu bekerja 

keras dengan baik untuk menyelesaikan tugas yang diterima. 
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