
42

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Uji Asumsi

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan uji asumsi

sebagai syarat melakukan analisis data, yaitu uji normalitas dan

linearitas. Semua uji asumsi ini menggunakan program komputer SPSS.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang akan

diolah berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas

menunjukkan bahwa variabel bebas (x1) yaitu problem focused

coping, (x2) yaitu emotion focused coping dan variabel tergantung

(y) yaitu kecemasan istri pelaut yang ditinggal suaminya berlayar,

ketiganya terdistribusi secara normal, ini dapat dilihat dari skor

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,586, p > 0,05 pada variabel

problem focused coping, 0,563, p > 0,05 pada variabel emotion

focused coping dan 0,983, p > 0,05 pada variabel kecemasan istri

pelaut yang ditinggal suaminya berlayar. Hasil perhitungannya

dapat dilihat pada lampiran D-1.

2. Uji Linearitas

a. Uji Linearitas Problem Focused Coping dengan Kecemasan

Istri Pelaut yang ditinggal Suami Berlayar

Hasil uji linearitas untuk variabel problem focused coping

dengan kecemasan istri pelaut yang ditinggal suaminya berlayar

menunjukkan F linearitas sebesar 10,345, p = 0,03 yang berarti ada
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hubungan yang bersifat linear antara variabel problem focused

coping dengan kecemasan istri pelaut yang ditinggal suaminya

berlayar. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2

b. Uji Linearitas Emotion Focused Coping dengan Kecemasan

Istri Pelaut yang ditinggal Suami Berlayar

Hasil uji linearitas untuk variabel problem focused coping

dengan kecemasan istri pelaut yang ditinggal suaminya berlayar

menunjukkan F linearitas sebesar 15,045 p = 0,01 yang berarti

ada hubungan yang bersifat linear antara variabel emotion

focused coping dengan kecemasan istri pelaut yang ditinggal

suaminya berlayar. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran D-2

3. Hasil Analisis Data

a. Hipotesis Mayor

Berdasarkan uji asumsi diatas, maka dilakukan teknik anareg

dua prediktor untuk analisis data dengan menggunakan program

SPSS. Dari hasil analisis data yang diperoleh R = -0,584 dengan p <

0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat

signifikan antara coping stress dengan kecemasan istri pelaut yang

ditinggal suaminya berlayar. Hasil perhitungan selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran E.



44

b. Hipotesis Minor

1. Problem Focused Coping dengan Kecemasan Istri Pelaut

yang ditinggal Suami Berlayar

Berdasarkan uji asumsi diatas, maka dilakukan teknik

korelasi product moment untuk analisis data dengan

menggunakan program SPSS. Dari hasil analisis data yang

diperoleh rx1y = -0,506 dengan p < 0,05. Hal ini

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan

antara Problem Focused Coping dengan kecemasan istri

pelaut yang ditinggal suaminya berlayar. Hasil perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E.

2. Emotion Focused Coping dengan Kecemasan Istri Pelaut

yang ditinggal Suami Berlayar

Berdasarkan uji asumsi diatas, maka dilakukan teknik

korelasi product moment untuk analisis data dengan

menggunakan program SPSS. Dari hasil analisis data yang

diperoleh rx2y = -0,578 dengan p < 0,01. Hal ini

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat

signifikan antara Emotion Focused Coping dengan kecemasan

istri pelaut yang ditinggal suaminya berlayar. Hasil

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E.
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B. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara

coping stress dengan kecemasan istri pelaut yang ditinggal suaminya

berlayar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudiati dan

Rahayu (2017, h.276), yang menemukan bahwa ada hubungan negatif

antara coping stres dengan kecemasan, dengan koefisien korelasi

sebesar 0, 854 dengan p<0,01. Ketika orang mengalami kecemasan

maka akan memicu munculnya usaha-usaha yang akan dilakukan guna

mengatasi kecemasan yang dialami tersebut. Usaha-usaha atau teknik-

teknik yang digunakan untuk mentolerir dan mengurangi stres dan

kecemasan itulah yang disebut dengan coping.

Rahmawati Mariana (2013, h.12) juga membuktikan tentang

hubungan antara optimisme dengan coping stress pada mahasiswa

tingkat akhir yang bekerja part time dalam menghadapi skripsi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel optimisme dan coping stress

memperoleh korelasi sebesar -0,374 dengan nilai signifikan 0,000 (sig

< 0,05) yang artinya terdapat hubungan negatif antar variabel sehingga

semakin tinggi optimisme, maka semakin rendah coping stress yang

digunakan mahasiswa tingkat akhir yang bekerja part time dalam

menghadapi skripsi. Hipotesa yang diajukan peneliti dapat diterima

dengan menyebutkan adanya hubungan antara optimisme dengan

coping stress pada mahasiswa tingkat akhir yang bekerja part time

dalam menghadapi skripsi, yaitu 67 mahasiswa dari 100 responden

menggunakan strategy coping problem-focused-coping dan 33
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mahasiswa lainnya menggunakan strategy coping emotional-focused-

coping.

Coping menurut Lazarus & Folkman (dalam Matthieu,M. M. &

Ivanoff, A., 2006, h. 342) merupakan interaksi individu dengan

lingkungannya, bagaimana cara dia mengubah pola berpikir dan

perilakunya untuk menghadapi suatu kejadian yang dinilai berpotensi

membahayakan dirinya atau upaya seseorang mengubah lingkungannya

untuk mengurangi rasa kecemasan yang dialaminya. Apabila istri pelaut

memiliki strategy coping yang lemah, maka kecemasan yang

dirasakannya akan semakin tinggi. Mereka tidak akan mampu mengatur

kecemasan yang dialaminya dengan baik.

Pengaruh Coping Stress terhadap kecemasan yang dialami istri

pelaut yang ditinggal suaminya berlayar dapat dilihat pada sumbangan

efektif (SE) 34,1%, sisanya 65,9% merupakan faktor-faktor lain seperti

Evaluative situation (mengevaluasi situasi), Perception of situation

(persepsi situasi), Anxiety State Reaction (reaksi kecemasan), dan

Cognitive Reappraissal (penilaian kognitif kembali).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui juga kategori

kecemasan istri pelaut pada subjek. Mean Empirik (ME) sebesar 46,63

dengan SD = 8,537. Dari data tersebut pula diketahui jumlah subjek

yang mengalami kecemasan kategori rendah sebanyak 10 subjek,

kecemasan kategori sedang sebanyak 16 subjek, dan kecemasan dengan

kategori tinggi sebanyak 6 subjek.

Pada coping stress Mean Empirik (ME) sebesar 59,63 dengan

SD = 9,520 dan jumlah subjek dengan coping stress kategori rendah
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sebanyak 11 orang, coping stress dengan kategori sedang sebanyak 9

orang, dan coping stress dengan kategori tinggi sebanyak 12 orang.

Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan dalam hipotesis

mayor maupun hipotesis minor dapat diterima. Hipotesis Mayor yaitu

ada hubungan antara Coping Stress dengan Kecemasan Istri Pelaut

yang ditinggal suami berlayar, sedangkan Hipotesis Minor yaitu ada

hubungan negatif antara Problem Focused Coping maupun Emotion

Focused Coping dengan Kecemasan Istri Pelaut yang ditinggal suami

berlayar.


