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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data dan Interpretasi 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi merupakan tahap pengujian pada skala yang harus 

dipenuhi sebelum melakukan analisis korelasi. Uji asumsi yang harus 

terpenuhi adalah uji normalitas dan uji linearitas. 

a. Uji Normalitas 

a) Uji Normalitas Variabel Stres 

Hasil uji normalitas data pada variabel stres pengasuhan 

diperoleh nilai Z sebesar 0,994 dan nilai sig sebesar 0,277. Nilai 

sig  lebih besar dari 0,05 atau 5 persen, yang berarti tidak ada 

perbedaan antara distribusi yang diharapkan dengan distribusi 

data yang sesungguhnya, sehingga distribusi data bersifat 

normal. 

b) Uji Normalitas Variabel Kecerdasan emosi 

Hasil uji normalitas data pada variabel kecerdasan emosi 

diperoleh nilai Z sebesar 1,992 dan nilai sig sebesar 0,001. Nilai 

sig  lebih kecil dari 0,01, yang berarti ada perbedaan antara 

distribusi yang diharapkan dengan distribusi data yang 

sesungguhnya, sehingga distribusi data bersifat tidak normal. 
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b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan linear antara kedua variabel. Hubungan yang linear 

dapat diartikan bahwa ketika variabel prediktor mengalami 

perubahan maka variabel kriterium mengalami perubahan dengan 

bentuk garis linear atau searah.Uji linearitas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) for Windows versi 20.0. Hasil uji linearitas menunjukkan 

nilai F=41,032 (P<0,01). 

c. Uji Homogenitas 

Varian stres pada ibu bekerja dan tidak bekerja adalah homogen 

dengan signifikansi 0,108 > 0,05. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan tahap uji asumsi, langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji hipotesis.  

a. Uji hipotesis pertama, dilakukan untuk menguji hubungan antara 

kecerdasan emosi dengan stres. Tahap pengujian dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment dengan 

menggunakan bantuan Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) for Windows versi 20.0.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh koefisien korelasi 

antara kecerdasan emosi dengan stres(rxy) sebesar -0,644 dengan 

nilai p= 0,000 (p<0,01) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
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negatif signifikanantara kecerdasan emosi dengan stres.Hasil 

analisis tersebut juga menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

pada penelitian ini yaitu “terdapat hubungan negatif antara 

kecerdasan emosi dengan strespada ibu dengan anak pertama 

berusia balita” diterima. 

b. Uji hipotesa kedua, berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t= 0,873 

(p>0,05) berarti tidak ada perbedaan stres antara ibu rumah tangga 

dan ibu bekerja. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ada 

hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan stres pada ibu-

ibu yang memiliki anak pertama usia balita di Kelurahan Pedurungan 

Lor. Hasil analisis korelasi product moment sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan bahwa ada hubungan negatif antara kecerdasan 

emosi dengan stres pada ibu- ibu yang memiliki anak pertama usia 

balita. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kecerdasan emosi yang dimiliki ibu, maka semakin rendah stress 

yang dialami,demikian juga sebaliknya semakin rendah kecerdasan 

emosi maka semakin tinggi stres yang dialami.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang memiliki anak 

pertama usia balita dengan kecerdasan emosi yang tinggi akan 

mampu mengelola emosi, dan mengontrol emosi sehingga dapat 
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mengurangi stres ketika menjadi orangtua. Hal ini seperti yang 

diungkapkan Goleman (2002,h.45) bahwa jika memiliki kecerdasan 

emosi maka mampu memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi 

frustasi, mengendalikan dorongan hati dan mengatur suasana hati. 

Ciri-ciri yang dikemukakan di atas dapat menjaga, agar beban stres 

tidak melumpuhkan kemampuan berpikir dan berempati.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian Andewi,Supartha & Putra 

(2016, h.2249) bahwa kecerdasan emosi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap stres. Kecerdasan emosi ditingkatkan untuk 

mengontrol emosi, meningkatkan kesadaran diri dan menjaga 

hubungan dengan orang lain. Penelitian lain yang mendukung 

bahwa kecerdasan emosi berhubungan negatif signifikan dengan 

stres adalah penelitian Kartika (2015,h.8)bahwa seseorang yang 

memiliki kecerdasan emosi tidak menganggap stres sebagai sesuatu 

yang mengancam.  

Perhitungan uji beda dengan menggunakanujitmenghasilkan 

nilai signifikansi sebesar 0,386> 0,05 menunjukkan bahwa dalam 

penelitian ini, stres yang di alami ibu rumah tangga maupun ibu yang 

bekerja tidak ada perbedaan. Penelitian ini tidak menemukan 

adanya perbedaan stres antara ibu bekerja maupun ibu rumah 

tangga.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliati, dkk (2015,h.85) 

bahwa tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari status 
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pekerjaan ibu, baik ibu bekerja maupun ibu rumah tangga 

terhadap stres dalam mengasuh anak pertama. Hal ini 

dikarenakan ada dukungan sosial yang diterima ibu dari 

lingkungan dan hal lain yang menjadi tolok ukur tidak adanya 

perbedaan stres yaitu peralatan rumah tangga yang modern 

sangat membantu meringankan pekerjaan ibu. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian Dibaji 

dkk (2016,h.268) mengatakan bahwa tidak ada perbedaan stres 

yang dialami ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan 

oleh dukungan sosial dari sekitarnya, sehingga membuat ibu baik 

yang bekerja maupun tidak mendapatkan perlindungan. Temuan 

pada penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Fatimah (2014) perbedaan stres pada ibu rumah tangga yang 

bekerja dengan ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan 

didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan stres antara ibu 

rumah tangga yang bekerja dengan ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja.Faktor pendidikan ibu dan jumlah anak usia balita yang 

dimiliki tidak termasuk di dalam penelitian.   
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