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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi  

Tujuan dilakukannya uji asumsi adalah supaya data yang 

tersedia memenuhi syarat, sehingga dapat dianalisis dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment. Uji asumsi yang 

dilakukan adalah uji normalitas sebaran variabel penelitian dan uji 

linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung.  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya sebaran nilai variabel komunikasi interpersonal remaja 

dan orangtua dengan stres remaja dalam keluarga. Sedangkan uji 

linieritas dilakukan untuk melihat hubungan variabel komunikasi 

interpersonal remaja dan orangtua dengan stres remaja dalam 

keluarga.  

a. Uji Normalitas  

Berdasarkan perhitungan dengan Statistical Package for 

Social Science (SPSS) for Windows Release 16.00 dengan 

teknik One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui 

bahwa : 

1) Stres Remaja dalam Keluarga  

Uji normalitas terhadap skala stres remaja dalam keluarga 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang 
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menunjukan hasil K-S Z = 0.832 dengan p > 0.05 sebesar 

0.492 yang berarti bahwa distribusi sebaran item adalah 

normal. Hasil uji normalitas variabel stres remaja dalam 

keluarga selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran D. 

2) Komunikasi Interpersonal Remaja dan Orangtua  

Uji normalitas terhadap skala komunikasi interpersonal 

remaja dan orangtua dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov yang menunjukan hasil K-S Z = 

1.343 dengan p > 0.05 sebesar 0.054 yang berarti bahwa 

distribusi sebaran item adalah normal. Hasil uji normalitas 

variabel komunikasi interpersonal remaja dan orangtua 

selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran D. 

b. Uji Linieritas  

Hasil uji linieritas menunjukan korelasi yang linier 

antara variabel stres remaja dalam keluarga dengan variabel 

komunikasi interpersonal remaja dan orangtua diperoleh Flinier 

= 68.918 dengan p = 0.000 (p < 0.05). Hasil menunjukan bahwa 

hubungan antara komunikasi interpersonal remaja dan 

orangtua dengan stres remaja dalam keluarga bersifat linear. 

Hasil uji linearitas dapat dilihat pada lampiran D. 

2. Analisis Data Penelitian 

Setelah melakukan uji asumsi, maka dilakukan uji 

hipotesis. Pada tahap ini dilakukan untuk menguji hubungan antara 

stres remaja dalam keluarga dengan komunikasi interpersonal 
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remaja dan orangtua dengan menggunakan teknkik korelasi 

Product Moment.  

Hasil uji korelasi product moment yang menguji hubungan 

antara stres remaja dalam keluarga dengan komunikasi 

interpersonal remaja dan orangtua menghasilkan nilai korelasi (rxy) 

= -0.592 (p < 0.01). Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara komunikasi 

interpersonal remaja dan orangtua dengan stres remaja dalam 

keluarga. Dimana semakin baik komunikasi interpersonal remaja 

dan orangtua, maka semakin rendah tingkat stres remaja dalam 

keluarga, demikian sebaliknya semakin buruk komunikasi 

interpersonal remaja dan orangtua, maka semakin tinggi tingkat 

stres remaja dalam keluarga. Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil uji hipotesis dapat 

dilihat dalam lampiran E. 

 

B. Pembahasan  

Hasil uji analisis koefisien antara komunikasi interpersonal 

remaja dan orangtua dengan stres remaja dalam keluarga adalah 

sebesar -0.592 (p < 0.01). Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara variabel komunikasi 

interpersonal remaja dan orangtua dengan stres remaja dalam 

keluarga. Hal ini berarti bahwa semakin baik komunikasi 

interpersonal remaja dengan orangtua maka semakin rendah tingkat 

stres remaja dalam keluarga. Demikian pula sebaliknya bahwa 
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semakin buruk komunikasi interpersonal remaja dengan orangtua 

maka semakin tinggi tingkat stres remaja dalam keluarga. Artinya 

hipotesis penelitian ini diterima.  

Penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, seperti penelitian Kamumu (2013) dimana menunjukan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara komunikasi 

interpersonal remaja dan orangtua dengan stres remaja. Wahyuningsih 

(2016) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara komunikasi interpersonal dengan stres. 

 Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan remaja 

mengalami stres dalam keluarga, di antaranya adalah sumber stres dari 

dalam diri, sumber stres dari dalam keluarga, dan sumber stres dari 

dalam lingkungan (Hardjana, 1994). Konflik yang terjadi di antara 

remaja dengan orangtua menjadi penyebab utama remaja mengalami 

stres (Arnett, dalam Lestari, 2012). Wirawan (dalam Kusuma, 2014) 

mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadi konflik antara remaja 

dan orangtua adalah kondisi komunikasi yang tidak berjalan dengan 

baik.  

 Kondisi komunikasi yang terjalin di antara remaja dan 

orangtua dapat menentukan tinggi rendahnya tingkat stres yang 

dialami remaja dalam keluarga. Jika komunikasi interpersonal antara 

remaja dengan orangtua berjalan dengan baik maka tingkat stres yang 

dialami remaja dalam keluarga menjadi rendah. Hal ini juga 

diungkapan oleh Weichold dkk. (dalam Kamumu, 2013) dimana 

dengan adanya komunikasi efektif yang terjalin antara remaja dengan 
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orangtua dapat membuat hubungan antara keduanya menjadi lebih 

kuat dan dapat mengurangi stres. Smith, dkk. (2014) menambahkan 

bahwa dengan adanya komunikasi yang terjalin di antara remaja dan 

orangtua dapat menurunkan terjadinya stres.  

 Komunikasi interpersonal ini dapat terjalin dengan baik, jika 

tiga aspek komunikasi interpersonal dapat dipenuhi. Ketiga aspek 

komunikasi interpersonal tersebut adalah sikap percaya, sikap 

suportif, dan sikap terbuka (Rakhmat, 2003).  

 Adanya sikap saling percaya di antara remaja dan orang tua 

dapat menurunkan tingkat stres yang dialami, hal ini dikarenakan 

remaja dan orangtua memiliki sikap percaya satu sama lain sehingga 

mereka dapat dengan mudah mengungkapkan pikiran maupun 

perasaan secara apa adanya. Hal ini sesuai dengan penelitian Yulianti 

(2015) dimana terdapat hubungan negatif di antara emotional distress 

dengan sikap pecaya kepada orang lain.  

 Sikap suportif yang terjalin di antara remaja dengan orangtua 

juga dapat menurunkan tingkat stres. Hal ini dikarenakan remaja dan 

orangtua saling memberikan dukungan satu sama lain dengan 

memperlihatkan emosi positif dan mencegah terjadinya interaksi 

negatif yang mengakibatkan konflik (Cutrona dalam Merritts, 2014).  

 Terakhir adalah sikap terbuka, dengan adanya sikap saling 

terbuka antara remaja dan orangtua dapat mengatasi gejala-gejala 

stres.  Tingkat stres dapat menurun karena remaja maupun orangtua 

dapat mengungkapkan perasaan serta pikiran yang sedang mereka 

rasakan. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah 
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(2014) dimana dengan adanya sikap terbuka dapat menurunkan 

tingkat stres. Wei, et.al. (dalam Suryaningsih, dkk., 2016) 

menambahkan bahwa sikap terbuka dapat mengurangi rasa kesepian 

yang mengakibatkan stres dan depresi.   

 Terpenuhinya ketiga aspek komunikasi interpersonal tersebut 

menunjukan bahwa terjalinnya komunikasi interpersonal yang baik 

dan efektif antara remaja dengan orangtua. Konflik maupun 

permasalahan yang terjadi di antara remaja dan orangtua dapat 

dihindari, dan dengan demikian tingkat stres remaja dalam keluarga 

dapat menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Widawati & Budiani (2012) bahwa dengan terjalinnya 

komunikasi interpersonal yang baik dan efektif menjadi salah satu 

upaya untuk dapat meningkatkan keharmonisan yang terjalin antar 

manusia. Namun, apabila komunikasi interpersonal tidak berjalan 

dengan baik dan efektif maka dapat menyebabkan individu yang ikut 

dalam proses komunikasi menjadi tegang dan akan berdampak pada 

stres (Rakhmat, 2003).  

 Bedasarkan penelitian ini, diketahui bahwa variabel stres 

remaja dalam keluarga menunjukan hasil Mean Empirik (Me) sebesar 

33.9692 dan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 40, serta Standar Deviasi 

Hipotetik (SDh) 8. Subjek dalam penelitian ini memiliki tingkat stres 

yang sedang, hal ini sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan 

dimana 74% siswa kelas XII SMK Negeri 11 Semarang mengalami 

stres. Presentase tingkat stres remaja dalam keluarga dapat dilihat 

dalam tabel 8. 
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Diketahui bahwa variabel komunikasi interpersonal remaja 

dengan orangtua menunjukan hasil Mean Empirik (Me) sebesar 

86.9769 dan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 72.5, serta Standar Deviasi 

Hipotetik (SDh) sebesar 14. Komunikasi interpersonal yang terjalin 

antara remaja dengan orangtua dalam penelitian ini termasuk sedang. 

Presentase komunikasi interpersonal remaja dengan orngtua dapat 

dilihat di tabel 8. 

Tabel 8 

Tingkat Stres Remaja dalam Keluarga dengan Komunikasi 

Interpersonal Remaja dan Orangtua 

Kategori Stres Remaja  Komunikasi 

Interpersonal 

Tinggi 19 (14.61%) 15 (11.53%) 

Sedang 94 (72.30%) 96 (73.84%) 

Rendah 17 (13.07%) 19 (14.61%) 

Total 130 (100%) 130 (100%) 

 Sumbangan efektif yang dihasilkan dalam penelitian 

komunikasi interpersonal remaja dan orangtua dengan stres remaja 

dalam keluarga adalah 35.046%. Hal ini menunjukan bahwa 

komunikasi interpersonal remaja dan orangtua memengaruhi stres 

remaja dalam keluarga, sedangkan 64.953% dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain seperti sumber stres dalam diri dan sumber stres 

dalam lingkungan, faktor kepribadian – pola tingkah laku tipe A, 

faktor kognitif, faktor sosial budaya, intensitas lamanya stres, 
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kehadiran sumber stres lain, pengalaman sebelumnya, karakteristik 

individu, dan dukungan sosial. 

Adapun kelemahan dalam penelitian yang mungkin dapat 

memengaruhi hasil penelitian, yaitu :  

1. Terdapat beberapa subjek yang tidak memberikan jawaban sesuai 

dengan keadaan diri mereka, tetapi cenderung bertanya/berdiskusi 

dengan teman lainnya. 

2.  Beberapa kali pengambilan data dilakukan pada jam sebelum 

istirahat atau akhir sekolah, sehingga membuat subjek tergesa-

gesa untuk menyelesaikan skala yang telah dibagikan.  

3. Peneliti tidak mengikutkan gender sebagai variabel penelitian, 

padahal pada teori dikatakan ada faktor gender yang memengaruhi 

stres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


