
 

44 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan analisis statistik dengan menggunakan 

product moment untuk uji hipotesis, maka lebih dulu dilakukan uji 

asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi 

dilakukan untuk mengetahui sebaran item, selain itu juga untuk 

mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidaknya hubungan 

antara kedua variabel. Uji asumsi dapat dihitung dengan menggunakan 

program Statistical Packages for social science (SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah kedua variabel 

yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z (K-S 

Z). Distribusi data normal ditunjukkan dengan probabilitas 

(signifikansi) lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil normalitas pada variabel kecemasan menunjukkan 

perolehan nilai K-S Z sebesar 0.773 dengan p sebesar 0,588 

(p>0,05), hal ini menandakan bahwa skor variabel kecemasan 

berdistribusi normal. 

2. Hasil normalitas pada variabel religiositas menunjukkan 

perolehan nilai K-S Z sebesar 0.1087 dengan p sebesar 0,188 
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(p>0,05), hal ini menandakan bahwa skor variabel religiositas 

berdistribusi normal 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel yang 

dianalisis memiliki hubungan linier, hasil uji linieritas mengenai 

hubungan antara religiositas dengan kecemasan pada mahasiswa 

yang sedang menulis skripsi UNIKA Soegijapranata Semarang 

menunjukkan Flinier sebesar 14.096 dengan nilai p sebesar 0,000 

(p<0,05) yang artinya kedua variabel dalam penelitian ini memiliki 

hubungan yang linier  

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan tahap uji asumsi, maka tahap selanjutnya adalah 

uji hipotesis, teknik yang digunakan adalah korelasi product moment 

dengan menggunakan program Statistical Packages for social science 

(SPSS). Hasil yang diperoleh dari korelasi antara kecemasan dengan 

religiositas pada mahasiswa Unika Soegijapranata Semaranga adalah 

koefisien rxy sebesar -0,476 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,005), 

hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara religiositas 

dengan kecemasan pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi yang 

artinya semakin tinggi religiositas maka semakin rendah kecemasan 

pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi, begitupun sebaliknya 

semakin rendah religiositas maka akan semakin tinggi kecemasan pada 

mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Berdasarkan hasil analisis uji 

hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis “ada hubungan negatif 

antara religiositas dengan kecemasan pada mahasiswa yang sedang 

menulis skripsi” diterima. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment diperoleh koefisien korelasi rxy sebesar -0,476 

(p<0,05) yang menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil 

korelasi negatif yaitu semakin tinggi religiositas maka semakin rendah 

kecemasan pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi, begitupun 

sebaliknya semakin rendah religiositas maka akan semakin tinggi 

kecemasan pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh oleh (kusumawardani, 

2015) tentang hubungan religiositas dengan tingkat kecemasan mahasiswa 

tingkat akhir ilmu keperawatan menghadapi skripsi di STIKES 

‘AISYIYAH   YOGYAKARTA melaporkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara antara religiositas dan tingkat kecemasan mahasiswa 

tingkat akhir ilmu keperawatan menghadapi skripsi, kecenderungan yang 

terjadi adalah semakin tinggi tingkat religiositas mahasiswa tingkat akhir 

ilmu keperawatan STIKES Aisyiyah Yogyakarta maka semakin rendah 

pula tingkat kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi 

Hasil uji hipotesis didukung dengan hasil uji linieritas yang 

menunjukan bahwa memang ada hubungan yang linier antara religiositas 

dengan kecemasan pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi, melalui 

hasil penelitian dalam hubungan linier antara variabel bebas dan variabel 

tergantung dapat diketahui bahwa religiositas dapat mempengaruhi 

kecemasan pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat (Hidayati, 2014) bahwa Kecemasan merupakan masalah 

yang sangat menganggu apabila pelarian pemecahannya tidak sesuai 
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dengan yang dicemaskan, dan akhirnya bisa menghambat proses 

kehidupan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, lebih lanjut baiknya 

mahasiswa memanfaatkan tuntunan agamanya untuk mengurangi rasa 

cemas. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa religiositas memiliki 

sumbangan efektif sebesar 22,7% pada kecemasan mahasiswa yang 

sedang menulis skripsi, sisanya sebesar 77,3% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Safara & 

Bhatia, 2008) yang menemukan bahwa religiositas berhubungan dengan 

manajemen kecemasan. Praktek religios dalam berbagai agama seperti 

berdoa terbukti efektif dalam menurunkan berbagai tipe kecemasan 

seseorang. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa variabel kecemasan memiliki mean empirik (Me) sebesar 44,34 dan 

standar deviasi empirik (SDe) sebesar 9.525, maka hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat 31 mahasiswa Fakultas Psikologi dengan 

kecemasan rendah dan 19 mahasiswa Fakultas Psikologi dengan 

menghadapi kecemasan tinggi. 

Selain itu, hasil perhitungan pada variabel religiositas memiliki 

mean empirik (Me) sebesar 47,72 dan standar deviasi empirik (SDe) 

sebesar 5,614, maka hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 2 mahasiswa 

Fakultas Psikologi dengan religiositas rendah dan 48 mahasiswa Fakultas 

Psikologi dengan menghadapi religiositas tinggi. 
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Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan berjalan 

dengan baik Tetapi, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan 

seperti : 

1. Peneliti memberikan skala pada subyek kurang tepat waktu sehingga 

subyek terburu-buru akan pulang dan ada kegiatan lain sehingga 

terkesan tergesa-gesa saat mengerjakan. 

2. Peneliti kurang cukup memberi penjelasan item-item yang digunakan 

pada skala kecemasan dan religiositas, sehingga subyek kurang 

mengerti dan peneliti tidak dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


