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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01. Uji Asumsi 

Setelah mendapatkan data penelitian, maka dilakukan uji asumsi. Uji 

asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas digunakan untuk 

melihat normal atau tidaknya distribusi variabel. Uji linearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel yang digunakan memiliki hubungan yang linear. 

Perhitungan uji asumsi menggunakan program SPSS Statistic 20 for Windows. 

5.02.01. Uji Normalitas 

1. Hasil uji normalitas untuk data stres pengasuhan pada ibu yang memiliki 

anak pra-sekolah diperoleh  nilai sebesar Kolmogrov Smirnov Z 0,867 

dengan p>0,05 sehingga distribusi normal 

2. Hasil uji normalitas untuk data dukungan sosial ayah diperoleh  nilai 

sebesar Kolmogrov Smirnov Z 0,634 dengan p>0,05 sehingga distribusi 

normal 

5.02.02. Uji Linieritas 

Pada uji linieritas hubungan antara dukungan sosial ayah dengan stres 

pengasuhan ibu yang memiliki anak pra-sekolah dihasilkan Flinier sebesar 

20,421 dengan p<0,05 yang menunjukkan adanya hubungan linier antara kedua 

variabel. 
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5.03. Uji Hipotesis 

Langkah selanjutnya setelah uji asumsi memenuhi persyaratan adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan menggunakan program SPSS 

Statistic 20 for Windows. Teknik yang digunakan dalam uji hipotesis pada 

penelitian ini adalah teknik korelasi Product Moment.  

Berdasarkan uji hipotesis hubungan antara dukungan sosial ayah dan stres 

pengasuhan ibu yang memiliki anak usia pra-sekolah, dihasilkan korelasi rxy 

sebesar -0,498 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara dukungan sosial ayah dan stres pengasuhan ibu 

yang memiliki anak usia pra-sekolah. Semakin tinggi dukungan sosial ayah, 

maka semakin rendah stres pengasuhan ibu, dan semakin rendah dukungan 

sosial ayah, maka semakin tinggi stres pengasuhan ibu. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa hipotesis yang peneliti ajukan dapat diterima.  

5.03. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena dihasilkan 

rxy = -0,498 (p<0,01) yang berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara dukungan sosial ayah dan stres pengasuhan ibu yang memiliki anak pra-

sekolah. Semakin tinggi dukungan sosial ayah berarti semakin rendah stres 

pengasuhan ibu, sebaliknya semakin rendah dukungan sosial ayah berarti 

semakin tinggi stres pengasuhan ibu. Hasil ini selaras dengan pendapat Smet 

(1994) bahwa fungsi dukungan sosial yang diberikan dalam hubungan 

interpersonal, salah satunya hubungan suami-istri, adalah untuk melindungi 

orang terhadap konsekuensi negatif dari stres atau situasi yang menekan. Dagun 

(2002) juga menyatakan bahwa adanya dukungan emosional seorang suami 



41 
 

 

terhadap istrinya menyebabkan adanya kesenangan dan perasaan tenang dalam 

diri istrinya. Hal ini karena suami merupakan orang yang pertama dan utama 

dalam memberi dukungan pada istri sebelum adanya pihak lain 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Saman dan Dewi (2012) 

yang meneliti tentang hubungan dukungan suami dengan stres istri yang memiliki 

peran ganda. Penelitian tersebut menunjukkan hubungan negatif antar dua 

variabel yang berarti semakin tinggi dukungan suami, semakin rendah stres yang 

dialami istri mengenai peran ganda yang dimilikinya, yaitu mengasuh dan bekerja 

(dengan r=-0,745). Penelitian Williamson, dkk (2013) meneliti 153 ibu yang 

memiliki anak usia pra-sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa 

saja yang mempengaruhi stres ibu ketika menghadapi banyak stresor 

dihubungkan dengan dukungan sosial. Hasil dari penelitan ini menunjukkan 

adanya hubungan antara kesulitan hidup, stres pengasuhan, perasaan negatif 

dan dukungan emosional. Kesulitan hidup yang merupakan stresor pada ibu, 

positif mempengaruhi stres pengasuhan dan perasaan negatif. Dukungan 

emosional mempengaruhi tingkat stresor yang muncul pada diri ibu. Sehingga, 

dukungan emosional mempengaruhi stres pengasuhan pada ibu. Semakin 

banyak ibu menerima dukungan emosional, maka tingkat stres pengasuhan 

semakin rendah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial ayah memberikan 

nilai sumbangan efektif sebesar 24,8% sebagai faktor tingkat stres pengasuhan 

ibu yang memiliki anak pra-sekolah. Sebesar 75,2% tingkat stres ibu dipengaruhi 

oleh faktor lain seperti karakteristik anak, karakteristik orang tua sosial budaya, 

dan karakteristik demografi seperti status sosial-ekonomi dan struktur keluarga. 
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Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Purnomo dan Kristiana 

(2016) mengenai hubungan dukungan sosial suami terhadap stres pengasuhan 

ibu yang memiliki anak dengan retardasi mental ringan dan sedang. Dalam 

penelitian ini, dihasilkan adanya hubungan negatif antar dua variabel dan 

dukungan sosial suami memiliki sumbangan sebesar 25,3% dalam menjadi faktor 

penentu tingkat stres pengasuhan istri yang memiliki anak dengan retardasi 

mental ringan dan sedang. 

Dalam penelitian Megasari dan Kristiana (2016), dukungan sosial ayah 

dapat meningkatakan penerimaan diri ibu sehingga ibu tidak memiliki tekanan 

emosi yang berat. Dukungan sosial menjadi salah satu faktor dalam menentukan 

tingkat stres pengasuhan ibu karena jika orang tua merasa sendiri dalam 

kegiatan pengasuhan, maka tekanan yang dialami akan semakin besar (Chairini, 

2013). Dukungan sosial menurut Smet (1994) merupakan persepsi perseorangan 

dan orientasi subyektif yang terdiri dari informasi yang membuat orang meyakini 

bahwa dirinya diurus dan disayang. Dukungan sosial dibagi dalam empat jenis, 

yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi dan 

dukungan instrumental (House dalam Smet, 1994).  

Dukungan emosional dapat dilihat dari empati, kepedulian, perhatian, 

pengertian yang diberikan ayah kepada ibu sehingga ibu merasa tekanannya 

berkurang dalam kegiatan pengasuhan anak. Dukungan penghargaan dapat 

berupa pujian, perbandingan positif dan penerimaan kekurangan yang dilakukan 

ayah kepada ibu sehingga ibu merasa apa yang sudah dikerjakannya dalam 

proses pengasuhan tidak sia-sia dan baik. Dukungan informasi adalah saat ayah 

memberikan informasi-informasi atau ide-ide yang membantu ibu dalam proses 



43 
 

 

pengasuhan sehingga ibu merasa terbantu ketika mengasuh. Dukungan 

instrumental adalah bantuan langsung yang diberikan oleh ayah dengan 

keterlibatan secara langsung saat ibu mengasuh anak. 

Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan memperoleh hasil yang 

baik tetapi juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain : 

1. Sebagian dari skala yang disebar tidak dapat diawasi secara langsung oleh 

peneliti sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan secara langsung jika ada 

pernyataan yang kurang dimengerti responden. 

2. Adanya enam skala yang tidak diisi dengan lengkap oleh responden 

sehingga tidak dapat dijadikan data penelitian 

3. Peneliti kurang memiliki spesifikasi yang jelas dalam penentuan subyek 

(misalnya : usia ibu, ayah kandung atau tidak, urutan anak, dan sebagainya) 

 




