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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi  

Uji asumsi ini dilakukan setelah mendapatkan data penelitian. Uji asumsi 

dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas 

sebaran variabel penelitian, sedangkan uji linearitas dilakukan untuk menguji 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung.  

  a. Uji normalitas  

  Data setiap variabel pada penelitian ini diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

for Release 16.0 dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

diketahui bahwa: 

   1) Nomophobia 

  Variabel nomophobia memiliki nilai uji Kolmogorov 

Smirnov Z sebesar 0,873 (p>0,05). Hal ini berarti bahwa skor 

variabel nomophobia mempunyai sebaran yang normal. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran E-1.   

 2) Emotion Focused Coping  

Variabel emotion focused coping memiliki nilai uji 

Kolmogorov Smirnov Z sebesar 1,283 (p>0,05). Hal ini berarti 
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adanya sebaran yang normal. Hasil perhitungan ini dapat dilihat 

pada lampiran E-1.  

b. Uji Linearitas  

  Uji linearitas dilihat untuk melihat hubungan antara kedua variabel. 

Hasil uji linieritas antara nomophobia dengan emotion focused coping 

menunjukkan Flin = 6,996 (p<0,05) yang berarti korelasi antara dua 

variabel linier. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran E-2. 

B. Uji Hipotesis  

Setelah melakukan uji asumsi pada penelitian, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Perhitungan dilakukan dengan program Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) Release 16.0. Hasil analisis Product Moment diperoleh 

nilai rxy = -0,277 (p<0,01) yang berarti ada hubungan negative yang sangat 

signifikan antara emotion focused coping dengan nomophobia. Berdasarkan 

hasil diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, karena hipotesis 

penelitian merupakan adanya hubungan antara emotion focused coping dengan 

nomophobia. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F.  

C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian mengenai hubungan 

antara emotion focused coping dengan nomophobia diperoleh hasil bahwa 

hipotesis diterima. Hasil uji hipotesis dengan rxy = -0,277 (p<0,01) yang berarti 

ada hubungan negative yang sangat signifikan antara emotion focused coping 

dengan nomophobia. Hal ini didapatkan peneliti di lapangan yang menunjukan 
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hubungan negatif yang berarti semakin tinggi emotion focused coping maka 

semakin rendah nomophobia nya.   

Berdasarkan pemilihan perilaku individu untuk menghindari masalah 

yang sedang dihadapi dapat banyak dilakukan dengan mengontrol dirinya 

sendiri (self-control) untuk melakukan hal-hal yang hanya memusatkan pada 

emosinya saja atau memilih untuk menyelesaikan masalahnya. Perilaku dapat 

dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif dan berhaviour 

(Folkman & Lazarus, 1984). Pendekatan behaviour ini dapat berupa 

pengontrolan perilaku pada siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang ketika 

mengalami kondisi stres banyak dilakukan dengan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler agar perhatiannya teralihkan dan tidak terlalu memikirkan 

masalah yang sedang dihadapi.  

Ketika mereka mengalami kondisi stres, sebagian banyak anak di SMA 

Kesatrian 2 ini banyak mengikuti dan memanfaatkan waktu luangnya untuk 

mengikuti ekstrakurikuler yang memakan waktu setelah pulang sekolah. Hal 

ini menunjukan pengalihan kebosanan mereka pada saat tidak memiliki kerjaan 

atau dalam kondisi stres pun tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang 

disediakan oleh sekolah. Karena keikutsertaan siswa siswi di SMA Kesatrian 2 

ini yang memiliki banyak kontribusi di ekstrakurikulernya membuat 

ekstrakurikuler di SMA Kesatian 2 ini maju dan memenangkan beberapa 

perlombaan seperti di DBL atau perlombaan-perlombaan lain ditingkat SMA. 

Tidak hanya pemain yang turut serta dalam lomba, seluruh warga SMA 

Kesatrian 2 pun berlomba-lomba untuk mensuporteri atau mendukung 
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temannya pada saat bertanding, dan supporter pun di perlombaan DBL juga 

melakukan latihan agar mendapatkan harmonisasi yang bagus untuk yel-yel 

dengan alat musiknya. 

Pendekatan kognitif dapat dilakukan dengan possitive reapraisal 

(berpikir positif) terhadap masalah yang terjadi, tidak memandang masalah ini 

semata-mata hanya menjadi beban dalam hidup namun juga dapat mengambil 

hikmah dari adanya masalah tersebut. Dengan demikian individu akan 

accepting responbility menerima keadaan tersebut dan berdamai dengan 

kondisinya saat itu yang menyebabkan individu akan lebih merasa nyaman dari 

sisi psikologis. Dengan demikian ia tidak cemas ketika smartphone nya tidak 

berfungsi.    

Menurut Stanrock (dalam Suprayogi & Fauziyah, 2011) stres merupakan 

respon individu terhadap keadaan yang memicu stres (stressor) yang 

mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang dalam menanganinya 

(coping). Hal ini didukung oleh Folkman & Lazarus (1984) secara umum 

membedakan bentuk dan fungsi coping dalam dua klasifikasi yaitu problem 

focused coping dan emotion focused coping. Emotion focused coping ini 

sendiri memiliki berbagai bentuk diantaranya seeking social support, escape 

avoidance, distancing, self-control, accepting responsibility, possitive 

reappraisal. Bentuk dari seeking social support ini sendiri banyak dilakukan 

dengan berbincang dengan teman ataupun keluarganya (curhat) tidak selalu 

dengan update status di sosial media menggunakan smartphone nya. Begitu 

juga escape avoidance, sebelumnya peneliti menduga bahwa pemberian jarak 
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ketika sedang merasa stres demi mendapatkan ketenangan secara emosi 

dilakukan dengan bermain smartphone namun ternyata kebanyakan dari anak 

di SMA Kesatrian 2 ini tidak banyak melakukan hal tersebut. Mereka lebih 

banyak melampiaskannya kepada hal-hal diluar smartphone nya. Distancing 

atau pemberian jarak pada pemicu stres pun dapat dilakukan dengan berbagai 

hal seperti melakukan aktivitas diluar smartphone seperti bermain bersama 

temannya atau hunting foto. Hal demikian dikarenakan adanya faktor 

situasional, yaitu bagaimana keadaannya saat itu, seperti relasi atau 

hubungannya dengan lingkungan sekitar (teman, keluarga). Ketika hubungan 

mereka baik, dalam menghadapi stres maka akan banyak terjadi interaksi 

dengan orang lain seperti curhat, bermain bersama atau melakukan kegiatan 

lain bersama-sama diluar smartphone. Ditunjang dengan fasilitas dari sekolah 

yang menyediakan banyak ekstrakurikuler sebagai wadah untuk siswa siswinya 

mengembangkan bakat dan mengisi waktu luang. Menurut Moss (dalam 

Suprayogi & Fauziah, 2011) mengemukakan bahwa situasi yang berbeda akan 

menimbulkan startegi coping yang berbeda pula.  

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Billing dan Moss (dalam Suprayogi 

& Fauziah, 2011) yang menemukan bahwa individu dengan tingkat pendidikan 

yang baik, lebih memilih pada perilaku coping yang berpusat pada masalah. 

Sebaliknya individu yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah 

lebih memilih menggunakan perilaku coping yang berpusat pada emosi. 

Keadaan demikian terjadi pada siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang, 

dimana mereka telah menempuh pendidikan hingga SMA diusia 15-18tahun. 
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Hal ini memicu cara pikir serta kemampuan kognitif mereka dalam menyikapi 

suatu masalah dan lebih memilih untuk melakukan penyelesaian masalah yang 

berorientasi pada masalah dengan menghilangkan pemicu stres ketika sedang 

menghadapi suatu masalah.   

Baron dan Byrne (dalam Sari, 2010) juga menjelaskan mengenai 

perbadaan pengguaan strategi coping stress berdasarkan jenis kelamin bahwa 

laki-laki lebih sering menggunakan problem focused coping. Laki-laki 

cenderung merespon masalah yang dihadapi dengan menggunakan persepsi 

berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti melakukan pembalasan ketika 

dianiaya, dan meminta bantuan kepada ahlinya. Sedangkan perempuan lebih 

sering menggunakan emotion focused coping karena kecenderungan 

mempersepsikan masalah yang dihadapi dengan emosi-emosinya, seperti 

menangis, mengisolasikan diri, berusaha untuk sabar dan menerimanya. Dari 

jumlah subjek yang diteliti terdapat 40 subjek dengan jenis kelamin perempuan 

dan 46 subjek dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat mempengaruhi 

strategi coping stress yang dilakukan oleh subjek. Penelitian ini menitik 

beratkan pada emotion focused coping, tetapi lebih banyak subjek yang 

menggunakan problem focused coping yang menyebabkan mereka tidak 

banyak menggunakan strategi coping stress berupa emotion focused coping. 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori-teori yang ada, menunjukkan 

bahwa emotion focused coping kurang berperan sebagai salah satu penyebab 

seseorang terkena nomophoboia pada siswa siswi SMA Kesatrian 2 Semarang. 
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Hal ini ditunjukkan dengan hasil sumbangsih emotion focused coping sebesar 

7,6% dan 93,4% dipengaruhi oleh faktor lain.  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis kurva, diperoleh hasil bahwa 

emotion focused coping memiliki mean empirik sebesar 34,01 dan mean 

hipotetik sebesar 30 dan standart deviasi hipotetik sebesar 6 yang berarti 

emotion focused coping tergolong sedang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa-

siswi di SMA Kesatrian 2 ketika mengalami kondisi stres tidak cenderung 

selalu melakukan emotion focused coping yang berorientasi pada emosi saja 

dan tidak menyelesaikan secara langsung sumber masalahnya. Banyak dari 

mereka yang lebih memilih untuk melakukan problem focused coping yang 

bertujuan untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Nomophobia pada siswa siswi SMA Kesatrian 2 Semarang, memiliki 

mean empirik sebesar 35,84 dan memiliki mean hipotetik sebesar 40 serta 

standart deviasi sebesar 8 yang berarti nomophobia pada siswa siswi SMA 

Kesatrian 2 Semarang tergolong sedang (wajar) Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa siswi di SMA Kesatrian 2 ini tidak memiliki nomophobia yang tergolong 

tinggi. Mereka ada pada klasifikasi wajar, karena melihat dari hasil penelitian 

pun banyak dari mereka yang tidak melulu mencari kesenangan dan mengisi 

waktu luang hanya dengan smartphone nya. Banyak dari mereka yang memilih 

untuk melakukan aktivitas lain diluar smartphone.  

 

 


