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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

C. Hasil Penelitian  

3. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis penelitian ini, maka 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi menyangkut normalitas dan 

homogenitas. Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah 

distribusi data kedua variable tersebut normal atau tidak dan 

untuk mengetahui apakah sampel yang diambil representatif dari 

populasi atau belum. Uji homogenitas berguna untuk mengetahui 

apakah varian dari kedua atau lebih kelompok populasi data 

sama atau tidak.  

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan prosedur Kolmogorov-Smirnov. Distribusi 

data normal ditunjukkan apabila probabilitas error/p uji 

Kolmogorov-Smirnov terhadap integritas lebih besar dari 

0,05. Dalam penelitian ini, melalui uji normalitas terhadap 

skala coping stress menunjukkan hasil Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 1,073 dengan p > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data coping stress berdistribusi normal. 

Hasil uji validitas selengkapnya terdapat pada lampiran    

D-1. 
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b. Uji Homogenitas  

Pengujian homogenitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji Levene. Varian dari dua atau lebih 

kelompok populasi data dinyatakan sama apabila taraf 

signifikansi/p uji Levene terhadap kedua varian lebih besar 

dari 0,05 (p > 0,05). Berdasarkan uji Levene diperoleh 

koefisien nilai F sebesar 0,023 dengan p < 0,05. Dari uji 

homogenitas tersebut, disimpulkan bahwa varian dari 

kedua kelompok adalah tidak homogen, maka hasil 

teresebut akan dimasukkan dalam kelemahan penelitian. 

Hasil uji validitas selengkapnya terdapat pada lampiran     

D-2. 

 

4. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan 

uji hipotesis coping stress berdasarkan status kerja ibu rumah 

tangga. Berdasarkan uji homogenitas, yang menyatakan bahwa 

varian dari kedua kelompok adalah tidak homogen, maka 

analisis yang seharusnya menggunakan t-test beralih 

menggunakan t-test non-parametik yang  dibantu dengan 

program komputer SPSS. Dari pengujian t-test didapatkan hasil t 

= 9,508 dengan signifikansi 0,000 (p < 0,01) maka hasil analisis 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan coping stress yang 

sangat signifikan berdasarkan status kerja ibu rumah tangga, 

dengan demikian hipotesis dirterima. 
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Ibu rumah tangga bekerja memiliki coping stress lebih 

tinggi dari ibu rumah tangga tidak bekerja. Hal ini dilihat dari 

Mean ibu rumah tangga bekerja 234,80 > ibu rumah tangga tidak 

bekerja 200,49. Hasil uji hipotesis selengkapnya terdapat pada 

lampiran D-2. 

 

D. Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian dengan 

menggunakan t-test diperoleh hasil t = 9,508 dengan signifikansi 

0,000 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian 

ini yaitu terdapat perbedaan coping stress berdasarkan status kerja 

ibu rumah tangga, diterima dimana hasil statistik menunjukkan 

adanya perbedaan coping stress yang  sangat signifikan. Apabila 

dilihat dari Mean kedua populasi, menunjukkan bahwa ibu rumah 

tangga bekerja = 234,80 dan ibu rumah tangga tidak bekerja = 

200,49. Nilai rata-rata ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah 

tangga tidak bekerja terdapat perbedaan, dimana ibu rumah tangga 

bekerja memiliki coping stress lebih tinggi. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Hashmi, 

Khurshid, Hassan (2007 h. 24) yang menyatakan bahwa wanita yang 

bekerja tidak menghadapi kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan 

depresi dalam hidup. Disamping itu, sebuah penelitian yang 

sependapat dengan Hashmi, dkk,  oleh Singh (2014, h. 125) 

menunjukkan bahwa ibu rumah tangga bekerja lebih puas dengan 

kualitas hidup. Ibu rumah tangga yang bekerja dan mendapatkan 
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gaji, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dari itu 

ibu rumah tangga bekerja lebih menggunakan coping stress dengan 

baik. 

Adanya hasil lebih baik ini sejalan dengan penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Rao, Bhat, David (2011, h.2), dimana ibu 

rumah tangga bekerja memiliki kepuasan dalam hidup sehingga 

coping stress lebih tinggi (baik) dibandingkan dengan ibu rumah 

tangga tidak bekerja yang bergantung pada suami atau keluarga 

secara ekonomi. Alasan inilah mengapa ibu rumah tangga tidak 

bekerja tidak mendapatkan kepuasan dalam hidup, sehingga memicu 

coping stress yang rendah. (Singh, 2014, h. 125). Hasil penelitian 

oleh Dhurander dan Jenghel (2015, h. 2) menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata coping stress dari wanita bekerja secara signifikan lebih 

besar daripada wanita tidak bekerja. 

Saat membahas mengenai coping stress berdasarkan status 

kerja ibu rumah tangga, maka perlu membahas masing-masing aspek 

sehingga terdapat perbedaan coping stress terhadap ibu rumah 

tangga bekerja dan ibu rumah tangga tidak bekerja. 

Aspek pertama adalah planful problem solving. Dari uji 

analisis data diperoleh nilai uji t-test sebesar 4,767 dengan p < 0,05 

yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aspek planful problem 

solving pada ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga tidak 

bekerja, dimana ibu rumah tangga bekerja lebih berusaha untuk 

mengubah keadaan yang di anggap menekan dengan hati-hati, 
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bertahap, dan analitis. Mean pada ibu rumah tangga bekerja adalah 

28,71 > ibu rumah tangga tidak bekerja adalah 25,49.  

Aspek kedua adalah confrontative. Dari uji analisis data 

diperoleh nilai uji t-test sebesar 5,701 dengan p < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aspek confrontative pada 

ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga tidak bekerja, 

dimana ibu rumah tangga bekerja lebih memiliki kepekaan dalam 

mengubah situasi yang dianggap menekan dengan cara agresif, 

tingkat kemarahan yang cukup tinggi, dan pengambilan resiko. Mean 

pada ibu rumah tangga bekerja adalah 21,26 > ibu rumah tangga 

tidak bekerja adalah 18,03.   

Aspek ketiga adalah seeking social support. Dari uji analisis 

data diperoleh nilai uji t-test sebesar 6,178 dengan p < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aspek seeking social 

support pada ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga tidak 

bekerja, dimana ibu rumah tangga bekerja lebih tahu cara untuk 

berusaha memperoleh informasi atau dukungan emosional. Mean 

pada ibu rumah tangga bekerja adalah 21,66 > ibu rumah tangga 

tidak bekerja adalah 17,89.  

Aspek keempat adalah distancing. Dari uji analisis data 

diperoleh nilai uji t-test sebesar 6,638 dengan p < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aspek distancing pada ibu 

rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga tidak bekerja, dimana 

ibu rumah tangga bekerja lebih berusaha untuk tidak terlibat dalam 

suatu permasalahan dengan menciptakan pandangan yang positif, 
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seperti menganggap suatu masalah sebagi lelucon. Mean pada ibu 

rumah tangga bekerja adalah 39,57 > ibu rumah tangga tidak bekerja 

adalah 34,57.  

Aspek kelima adalah escape Avoidance,. Dari uji analisis data 

diperoleh nilai uji t-test sebesar 9,226 dengan p < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aspek escape avoidance 

pada ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga tidak bekerja, 

dimana ibu rumah tangga bekerja lebih sering untuk mengambil 

tindakan melarikan diri atau menghindari permasalahan, seperti 

makan, minum, dan tidur. Mean pada ibu rumah tangga bekerja 

adalah 44,80 > ibu rumah tangga tidak bekerja adalah 37,54. 

Aspek keenam adalah self control. Dari uji analisis data 

diperoleh nilai uji t-test sebesar 9,071 dengan p < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aspek self control pada ibu 

rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga tidak bekerja, dimana 

ibu rumah tangga bekerja lebih mengatur perasaan atau tindakan 

terhadap suatu permasalahan. Mean pada ibu rumah tangga bekerja 

adalah 39,37 > ibu rumah tangga tidak bekerja adalah 32,57. 

Aspek ketujuh adalah accepting responsibility. Dari uji analisis 

data diperoleh nilai uji t-test sebesar 4,640 dengan p < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aspek accepting 

responsibility pada ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga 

tidak bekerja, dimana ibu rumah tangga bekerja lebih mencoba untuk 

menerima masalah dan mencari solusinya agar situasi menjadi lebih 
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baik. Mean pada ibu rumah tangga bekerja adalah 14,11 > ibu rumah 

tangga tidak bekerja adalah 12,34. 

Aspek kedelapan adalah positive appraisal. Dari uji analisis 

data diperoleh nilai uji t-test sebesar 5,277 dengan p < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aspek positive appraisal 

pada ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga tidak bekerja, 

dimana ibu rumah tangga bekerja lebih mencari suatu makna positif 

pada suatu permasalahan yang terfokus pada pengembangan diri, 

seperti dengan cara pendekatan yang religius. Mean pada ibu rumah 

tangga bekerja adalah 25,31 > ibu rumah tangga tidak bekerja adalah 

22,06. 

Dari hasil Mean pada setiap aspek coping stress, dapat 

diketahui bahwa ibu rumah tangga bekerja lebih tinggi pada aspek 

escape avoidence dan lebih rendah pada aspek accepting 

responsibility. Sama dengan ibu rumah tangga tidak bekerja yang 

memiliki hasil tinggi pada escape avoidence dan lebih rendah pada 

aspek accepting responsibility. Penelitian ini didukung dengan 

pernyataan Safaria dan Saputra (Dayfiventy dan Nurhidayah, 2012, 

h.11) bahwa seseorang cenderung memilih coping stress pada emosi 

yaitu escape avoidence dengan cara mendengarkan music, jalan-

jalan, atau tidur.  

Efektifitas coping stress memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam ketahanan dan daya penolakan tubuh terhadap 

ancaman dan gangguan penyakit baik itu fisik maupun psikis. 

Karakteristik yang terjadi ketika seseorang memiliki coping stress 



58 
 

 
 

yang buruk menurut Lazarus (dalam Rahmatika, 2014, h. 94) 

menyatakan bahwa coping stress memiliki hubungan yang resiprokal 

satu sama lain, sehingga ketika coping stress tidak efektif maka 

tingkat stress akan meningkat, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan uji normalitas, dapat diketahui bahwa ada subjek 

memiliki coping stress rendah, sedang, dan tinggi. Hasil penelitian 

terhadap variabel motivasi berprestasi diperoleh Mean Empirik (Me) 

sebesar 217,62 dengan Standar Deviasi Empirik (SDe) sebesar 

22,875 dan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 35 sedangkan 

Mean Hipotetik (Mh) sebesar 175 sehingga dapat dilihat bahwa 

coping stress berdasarkan status kerja ibu rumah tangga dalam 

kategori tinggi. 

Ibu rumah tangga masuk klarifikasi coping stress rendah 

terdapat 12 orang, ibu rumah tangga masuk klarifikasi coping stress 

sedang terdapat 49 orang, dan ibu rumah tangga masuk klarifikasi 

coping stress  tinggi terdapat 9 orang.  

Adapun kelemahan yang mungkin dapat mempengaruhi 

penelitian ini yaitu: 

1. Dua varian kelompok bebas tidak homogen. 

2. Peneliti mengalami hambatan ketika pengambilan data, ada 

beberapa responden tidak mengisi dengan serius dan masih 

ada beberapa responden yang belum mengerti instruksi, serta 

mengulur waktu saat peneliti hendak menyebar dan 

mengumpulkan data. 


