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BAB V 
 

HASIL PENELITIAN 
 

 

A. Hasil Penelitian 
 

Hasil penelitian ini untuk menguji hipotesis yang ada, dengan 

menggunakan teknik analisis statistik yaitu analisis korelasi Product 

Moment, karena untuk menguji hubungan antara hardiness dengan stres 

mahasiswa dalam menyusun skripsi. Sebelumnya perlu dihitung uji 

asumsinya yang terdiri dari uji normalitas penelitian dan uji linearitas 

hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. Berikut di bawah ini 

akan diuraikan masing-masing perhitungannya. 
 

1. Uji Asumsi 
 

a. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Test (K-S Z). Pada variabel stres mahasiswa dalam menyusun 

skripsi didapatkan nilai K-S Z sebesar 0,681 dengan nilai p= 

0,743 (p>0,05), hal ini berarti sebaran datanya normal. Pada 

variabel hardiness didapatkan nilai K-S Z sebesar 0,526 dengan 

nilai p= 0,945 (p>0,05), hal ini berarti sebaran datanya normal. 

Hasil uji normalitas kedua variabel tersebut terlampir pada 

lampiran E-1. 

 
 
 

b. Uji Linearitas 
 

Variabel stres mahasiswa dalam menyusun skripsi dan hardiness 

memiliki hubungan dengan nilai F sebesar 27,349 dan nilai p= 

0,000 (p<0,05). Hasil ini berarti bahwa kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan yang linier. Hasil uji linearitas kedua variabel 

tersebut terlampir pada lampiran E-2. 
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2. Uji Hipotesis 
 

Setelah syarat uji asumsi dicapai, kemudian dilakukan perhitungan 

uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

Hasil uji tersebut menemukan bahwa nilai korelasinya sebesar -0,637 

nilai p= 0,000 (p<0,01). Hal ini menyatakan bahwa hipotesis 

penelitian diterima, dengan hasil yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan korelasi negatif yang sangat signifikan antara hardiness 

dengan stres mahasiswa dalam menyusun skripsi. Semakin kuat 

hardiness maka semakin rendah stres mahasiswa dalam menyusun 

skripsi, demikian pula sebaliknya. 

 
 
 

B. Pembahasan 
 

Hasil uji hipotesis hubungan antara hardiness dengan stres 

mahasiswa dalam menyusun skripsi diperoleh bahwa nilai korelasinya 

sebesar -0,637 nilai p= 0,000 (p<0,01). Hal ini berarti bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara hardiness dengan stres 

mahasiswa dalam menyusun skripsi. Semakin kuat hardiness maka 

semakin rendah stres mahasiswa dalam menyusun skripsi, demikian 

pula sebaliknya. 
 

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai pendapat tokoh, 

salah satunya adalah Kobasa (dalam Smet, 1994, h.198). Orang tangguh 

dengan ciri pengendalian, keterlibatan, dan tantangan itu, jelas tahan dan 

tangguh juga terhadap bahaya stres karena bersumber daya yang ada 

padanya cukup untuk menghadang hal, persitiwa, orang, dan keadaan 

yang mengandung kemungkinan mendatangkan stres. Orang tangguh 

mampu tenang, tidak mudah bingung, atau kacau pikiran. Dia mampu 

menangani stres yang akan menimpa dirinya. Orang tangguh 
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memandang dunia dan hidupnya sebagai dapat dipahami dan berarti, 

maka dapat ditangani dan dikelola. Orang tangguh memiliki stamina 

tinggi. Dalam keadaan malang, tak menguntungkan dan stres, dia 

mampu mempertahankan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, tak 

mudah goyah dan tahan terhadap stres (Hardjana, 2002, h.75). 
 

Pengaruh variabel hardiness terhadap variabel stres mahasiswa 

dalam menyusun skripsi dapat dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang 

diberikan sebesar 40,6%, sisanya 59,4% merupakan faktor-faktor lain, 

seperti variabel dalam kondisi individu (umur, tahap kehidupan, jenis 

kelamin, temperamen, faktor-faktor genetik, inteligensi, pendidikan, 

suku, kebudayaan, status ekonomi, kondisi fisik), karakteristik 

kepribadian (introvert-ekstrovert, stabilitas emosi secara umum, tipe A, 

locus of control, harapan akan self-efficacy, optimisme), variabel sosial 

kognitif (dukungan sosial yang dirasakan, jaringan sosial, kontrol 

pribadi yang dirasakan), hubungan dengan lingkungan sosial, dukungan 

sosial yang diterima, integrasi dalam jaringan sosial, dan strategi coping. 
 

Hasil mean hipotetik (MH) hardiness adalah sebesar 32,5 dengan 

SD= 6,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 31,24 dengan SD= 

4,653, hal ini berarti bahwa hardiness termasuk kategori sedang 

cenderung rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa subjek kurang 

memiliki hardiness, yang ditunjukkan dengan kurangnya ciri komitmen, 

tantangan, dan pengendalian dalam mengerjakan skripsi. 
 

Hasil mean hipotetik (MH) stres mahasiswa dalam menyusun 

skripsi adalah sebesar 35 dengan SD= 7 dan mean empirik (ME) adalah 

sebesar 38,88 dengan SD= 4,860, hal ini berarti bahwa stres mahasiswa 

dalam menyusun skripsi pada subjek penelitian termasuk kategori 

sedang cenderung tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa subjek 

mengalami stres dalam menyusun skripsi yang cenderung tinggi, yang 
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ditandai dengan gejala badan (fisiologis), emosional (psikologis), dan 
 

gejala sosial. 
 

Kelemahan pada penelitian ini yaitu banyak subjek yang tidak 
 

masuk ke dalam kancah penelitian. 


