
 
 

 

BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

 

A. Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan data Skala Stres Akademik dan Skala Ketahanan 

Psikologis dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment untuk mencari 

hubungan antara ketahanan psikologis dengan stres akademik. 

 

Uji normalitas penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas dan 

variabel tergantung harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengujian terhadap korelasi antar variabel. 

 

1. Uji Asumsi 
 

a.  Uji Normalitas 
 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 13.00. 

Penghitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test. 

 

Hasil uji normalitas pada variabel stres akademik 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,829 (p>0,05). Uji normalitas pada 

variabel ketahanan psikologis menghasilkan K-S Z sebesar 0,760 

(p>0,05). Uji asumsi yang telah dilakukan ini, menunjukkan bahwa 

kedua variabel tersebut memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji 

normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 

 
 
 
 

43 



44 
 
 
 

 

b.  Uji Linieritas 
 

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel yang ada. Variabel ketahanan psikologis dan stres akademik 

memiliki hubungan dengan nilai F hitung sebesar 19,698 (p<0,05), 

yang berarti bahwa hubungan antara ketahanan psikologis dengan stres 

akademik adalah hubungan linier. Hasil uji linieritas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran F-2. 

 
 

 

2.  Uji Hipotesis 
 

Setelah dilakukan uji asumsi maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis, yaitu untuk menguji hubungan antara ketahanan psikologis 

dengan stres akademik. Perhitungan ini digunakan teknik korelasi 

Product Moment dengan menggunakan program SPSS 13,00. Hasil 

uji korelasi product moment yang menguji hubungan antara 

ketahanan psikologis dengan stres akademik menghasilkan nilai rxy -

0,524 (p<0,01), artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara ketahanan psikologis dengan stres akademik. 

 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang 

berbunyi Ada hubungan negatif antara ketahanan psikologis dengan 

stres akademik dapat diterima, semakin tinggi ketahanan psikologis 

maka semakin rendah stres akademik, demikian pula sebaliknya. 
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B. Pembahasan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima. Hasil dari uji 

korelasi Product Moment dari Pearson, menunjukkan adanya hubungan 

antara ketahanan psikologis dengan stress akademik dengan menghasilkan 

nilai rxy -0,524 (p<0,01) sehingga dikatakan bahwa ketahanan psikologis 

dengan stress akademik berkorelasi. Dari hasil tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi ketahanan psikologis yang dimiliki 

mahasiswa maka semakin rendah stres akademiknya. 
 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Eschleman (2010, 

h.280) yang mengatakan bahwa individu yang tangguh sebenarnya bisa 

terkena lebih sedikit stres daripada individu yang tidak tangguh. 

Kepercayaan bahwa seseorang memiliki kontrol atas lingkungan dapat 

menyebabkan orang tersebut proaktif mengatasi kondisi yang berpotensi 

negatif sebelum hal tersebut menjadi stres yang serius. 
 

Konsep ketahanan psikologis menurut Kobasa memulai dengan 

adanya perbedaan-perbedaan interpersonal dalam kontrol pribadi dan 

mengkombinasikan ketahanan psikologis ini dengan yang lain, agar dapat 

dihasilkan tipe kepribadian yang lebih komprehensif. 
 

Ketahanan psikologis adalah suatu ciri kepribadian yang dapat 

mempertahankan respons individu terhadap stres. Individu yang memiliki 

ketahanan psikologis mengasumsikan bahwa dirinya berada dalam kendali, 

sangat berkomitmen terhadap aktivitas dalam hidup, dan memperlakukan 
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perubahan sebagai suatu tantangan (Ivancevich, 2006, h.300). Nevid (2005, 

h.145) memberi definisi ketahanan psikologis sebagai suatu kelompok trait 

penahan stres yang ditandai dengan adanya komitmen, tantangan, dan 

pengendalian. 
 

Ketahanan psikologis dapat menjadi penyangga terhadap efek stres 

yang menyebabkan seseorang akhirnya mengalami rendahnya tingkat 

ketegangan terlepas dari sejauh mana stressor yang hadir. Lebih khusus 

lagi, setiap komponen ketahanan psikologis dapat menyebabkan 

peningkatan sumber daya yang dapat digunakan untuk memerangi efek 

berbahaya dari stres. Orang yang sangat berkomitmen, misalnya, dapat 

menarik sumber daya emosional dari hubungan di luar pekerjaan mereka 

untuk berurusan dengan beban kerja yang berlebihan. Sebuah rasa kontrol, 

baik dalam saat ini dan ataupun situasi masa depan juga dipandang sebagai 

sumber daya. Akhirnya, mereka memiliki dimensi tantangan yang tinggi 

sudah baik mengekplorasi lingkungan mereka dan tahu di mana harus 

berpaling untuk sumber daya yang dapat membantu mereka ketika 

menghadapi stres (Kobasa, dalam Eschleman dkk, 2010, h.281) 
 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang 

menemukan bahwa individu yang memiliki ketahanan psikologis tidak 

pernah mencoba untuk menjauhkan diri dari situasi dan tuntutan 

pekerjaannya. Ketahanan psikologis yang dimiliki ini yang kemudian 

menyebabkan individu tidak mudah merasakan stres. Nevid (2005, h.145) 

memberi definisi ketahanan psikologis sebagai suatu kelompok trait 
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penahan stres yang ditandai dengan adanya komitmen, tantangan, dan 

pengendalian. 
 

Pengaruh ketahanan psikologis terhadap stres akademik dapat dilihat 

pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 27,5%. Sisanya 72,5% 

merupakan faktor-faktor lain seperti faktor internal meliputi optimisme, 

faktor dari dalam diri individu (umur, tahapan kehidupan, jenis kelamin, 

temperamen, faktor-faktor genetik, intelegensi, pendidikan, suku 

kebudayaan, status ekonomi, kondisi fisik, sistem berfikir), kepribadian 

(introvert, ekstrovert, locus of control, kekebalan), strategi koping, 

motivasi, dan faktor eksternal antara lain dukungan sosial, stabilitas 

ekonomi secara umum, peristiwa yang mengandung tuntutan besar dan 

mendesak, berhubungan dengan perubahan hidup (seperti mulai masuk 

kerja, pensiun, kematian), ambiguity, desirability, dan controllability. 
 

Berdasarkan sumbangan efektif variabel ketahanan psikologis yang 

sebesar 27,5% terhadap variabel stres akademik, maka memberikan 

gambaran konkrit bahwa ketahanan psikologis merupakan faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam kaitannya dengan stres akademik. 
 

Hasil mean hipotetik (MH) ketahanan psikologis adalah sebesar 35 

dengan SD= 7 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 33,09 dengan SD= 

3,615, dengan demikian ME ketahanan psikologis pada subjek lebih kecil 

daripada MH-nya. Hal ini berarti bahwa rata-rata ketahanan psikologis 

pada subjek termasuk kategori sedang (cenderung rendah). Hasil ini 
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menunjukkan bahwa subjek cukup memiliki ketahanan psikologis, namun 

cenderung rendah. 
 

Hasil mean hipotetik (MH) stres akademik adalah sebesar 60 dengan 

SD= 12 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 68,19 dengan SD= 6,542, 

dengan demikian ME stres akademik pada subjek lebih besar daripada MH-

nya. Hal ini berarti bahwa rata-rata stres akademik pada subjek termasuk 

kategori sedang (cenderung tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa subjek 

mengalami stres akademik yang tergolong cukup tinggi. 
 

Penelitian ini tidak luput dari kelemahan atau kendala yang terjadi 

tanpa diduga oleh peneliti sebelumnya yaitu: 
 

1. Pada saat melakukan penelitian ada beberapa subyek yang menolak 

untuk mengisi skala yang hendak diberikan. Selain itu ada skala yang 

tidak terisi secara lengkap. 
 

2. Terdapat perbedaan semester yang sedang dijalani pada kelompok 

subyek penelitian. 
 

3. Dalam pengambilan subyek penelitian ini, peneliti tidak mengontrol 

umur, jenis kelamin dan status ekonomi dari mahasiswa yang tengah 

menempuh pendidikan di Univeritas. 


