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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas sebagai berikut: 

a. Variabel stres pada penghuni rumah susun Bandarharjo 

Semarang memiliki nilai Z = 0,091atau nilai p = 0,200 (p>0,05) 

yang berarti sebaran data dari variabel stres pada penghuni rumah 

susun Bandarharjo Semarang berdistribusi normal (Lampiran D). 

b. Variabel kesesakan memiliki nilai Z = 0,092atau nilai p = 0,200 

(p>0,05) yang berarti sebaran data dari variabel kesesakan 

berdistribusi normal (Lampiran D). 

Berdasarkan hasil di atas, tampak bahwa masing-masing 

variabel penelitian memiliki distribusi normal, sehingga asumsi 

normalitas terpenuhi. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel tergantung. 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan Uji F dan diperoleh hasil 

nilai F = 18,029 atau nilai p = 0,000 (nilai p < 0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan linier antara kesesakan dengan 

stres pada penghuni rumah susun Bandarharjo Semarang. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa asumsi linieritas terpenuhi. 
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B. Hasil Uji Hipotesis 

Uji korelasi product moment memberikan hasil nilai rxy = 0,463 

atau nilai p = 0,000 (nilai p <0,01), yang berarti ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kesesakan dengan stres pada penghuni 

rumah susun Bandarharjo Semarang. Sumbangan efektif dari kesesakan 

terhadap stres pada penghuni rumah susun Bandarharjo Semarang 

sebesar 21,44% 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kesesakan dengan stres pada penghuni rumah 

susun Bandaharjo Semarang (rxy = 0,463 dan p<0,01). Semakin tinggi 

kesesakan maka semakin tinggi stres pada penghuni rumah susun 

Bandaharjo Semarang, dan sebaliknya. Hal ini berarti kesesakan 

merupakan faktor dari stres pada penghuni rumah susun. 

Kesesakan berhubungan dengan stres karena individu yang 

merasakan kesesakan akan mengalami reaksi-reaksi fisiologi-kesehatan, 

penampilan kerja, interaksi sosial, afeksi, kendali dan strategi 

penganggulangan masalah (Gifford, 1987, h.179-183). Kesesakan yang 

dialami individu dapat berdampak pada fisiologis tubuh seperti 

peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Selain penyakit fisik, 

kesesakan yang dialami individu juga dapat menimbulkan psikosomatik 

seperti gangguan pencernaan, gatal-gatal, bahkan kematian (Sarwono, 

1995, h.81). Kesesakan yang dialami individu dapat mempengaruhi 

penampilan kerja individu, khususnya untuk pekerjaan yang bersifat 



45 

 

45 

 

kompleks. Selain itu, penurunan penampilan kerja terjadi apabila 

individu tidak yakin dengan kemampuannya ketika berada dalam situasi 

kesesakan (Gifford, 1987, h.179-183). 

Kesesakan sebagai perasaan subjektif karena terlalu banyak orang 

lain di sekelilingnya (Gifford, dkk., 2011, h.444). Kesesakan muncul 

apabila orang berada dalam posisi terkungkung akibat persepsi subjektif 

keterbatasan ruang, karena dibatasi oleh sistem konstruksi bangunan 

rumah dan terlalu banyaknya orang lain di sekelilingnya. Hal ini 

menyebabkan banyaknya stimulus yang tidak diinginkan dapat 

mengurangi kebebasan masing-masing individu, serta interaksi antar 

individu yang semakin sering terjadi semakin tidak terkendali dan 

informasi yang diterima semakin sulit dicerna. 

Tinggal dirumah susun dapat menimbulkan ketegangan kronis 

akibat suasana yang sesak. Akibatnya individu akan mengalami  

kesulitan-kesulitan yang konsisten atau berulang-ulang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Ketegangan kronis bisa memengaruhi terhadap 

kesehatan manusia termasuk fisik maupun psikologis. Hal tersebut 

dikarenakan ketegangan kronis yang terus berlanjut dan menjadi 

ancaman kepada seseorang. Ketegangan kronis tersebut akhirnya 

menimbulkan stres pada penghuni rumah susun. 

Tinggal dirumah susun dapat menimbulkan permasalahan-

permasalahan sehari-hari, seperti pendatang yang tidak diharapkan, 

berisik, panas, berkomunikasi dengan orang lain, tugas-tugas 

keseharian yang penting, serta sikap dan perilaku orang lain yang 

menjengkelkan. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya menimbulkan stres 
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sesaat dan tidak mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan fisik 

maupun mental yang parah 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Cholidah, dkk (1996) 

bahwa ada hubungan positif antara kesesakan dengan stres. Individu 

yang mengalami kesesakan setiap hari lebih banyak mengalami stres 

yang berhubungan dengan respon-respon psikis individu. Hasil ini juga 

mendukung pendapat Erlinda (2016) bahwa ada hubungan positif antara 

kesesakan dengan tingkat stres pada penghuni rumah susun. Kesesakan 

dipandang sebagai pemicu timbulnya stres pada penghuni rumah susun, 

karena tempat tinggal yang sempit dan pada akan membuat perasaan 

tidak nyaman, sehingga terhadap situasi tersebut individu akan 

memberikan penilaian negatif berupa situasi yang menekan (memicu 

gejala stres). 

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain (1) Subjek kurang 

representatif atau mewakili, karena penghuni rumah susun banyak yang 

beraktivitas di luar rumah dan pulang dengan jam yang tidak pasti. 

Akibatnya, responden dalam penelitian ini kebanyakan adalah penghuni 

rumah susun yang tidak banyak beraktivitas di luar; (2) Pengukuran 

kesesakan dalam penelitian ini bersifat subjektif, yang artinya 

responden yang berbeda dapat memiliki persepsi yang berbeda untuk 

kondisi yang sama. 

 

 


