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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01 Hasil Penelitian 

5.01.01 Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi. Uji 

asumsi terdiri dari dua jenis yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji asumsi 

dilakukan agar dapat diketahui sebaran item normal atau tidak, dan linear atau 

tidak hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya. 

5.01.02 Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap semua variabel pada penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z. Variabel stres pada remaja menunjukan hasil sebesar 

0,74 dengan (p>0,05) yang berarti distribusi penyebaran normal. Variabel pola 

asuh menunjukan hasil sebesar 0,71  dengan (p>0,05) yang berarti distribusi 

penyebaran normal. Sedangkan uji normalitas terhadap variabel penerimaan 

teman sebaya  menunjukan hasil sebesar 0,67 dengan (p>0,05) yang berarti 

distribusi penyebaran normal. 

5.01.03 Uji Linieritas 

Hasil dari uji linieritas menunjukan korelasi yang tidak linier antara 

variabel stres pada remaja awal ditinjau dari pola asuh orangtua. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Flinier = 0,43 dengan p sebesar 0,51 (p> 0,05) yang 

berarti tidak terdapat hubungan yang linear antara stres pada remaja ditinjau dari 

pola asuh orangtua. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

E - 2. 
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 Hasil uji linieritas menunjukan korelasi yang tidak linier antara variabel 

stres pada remaja ditinjau dari penerimaan teman sebaya ditunjukkan dengan 

nilai Flinier = 1,36 dengan p sebesar 0,24  (p> 0,05) yang berarti tidak terdapat 

hubungan linear antara penerimaan teman sebaya dengan stres pada remaja. 

Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

 

5.01.04 Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi terhadap variabel penelitian, maka 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan program computer 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 16,0 for windows. Data 

penelitian dianalisis dengan Tehnik Analisis Regresi dan diperoleh R = 0,13 

dengan F = 0,71 (p>0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara pola asuh 

orangtua dan penerimaan teman sebaya dengan stres pada remaja. Hasil ini 

berarti bahwa hipotesis yang berbunyi “ ada hubungan antara stres pada remaja 

awal yang ditinjau dari pola asuh orangtua dan penerimaan teman sebaya” 

ditolak karena tidak berkorelasi secara signifikan. 

 

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian yaitu ada hubungan antara pola asuh orangtua dan 

penerimaan teman sebaya dengan stres pada remaja ditolak. Tidak terdapat 

korelasi antara stres pada remaja SMP dengan pola asuh orangtua dan 

penerimaan teman sebaya. 

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Simuforosa (2013) yang 

dijadikan dasar oleh  penulis, dalam penelitianya Simuforosa tidak hanya 
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menggunakan siswa sebagai subjek namun guru juga dilibatkan sebagai subjek 

sehingga data yang diperoleh tidak hanya dari siswa, namun pandangan guru 

sebagai pengganti orangtua yang ikut mengasuh siswa selama di sekolah 

menjadikan data lebih lengkap.  Penelitian ini menjadi tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sharma, Sharma & Yadava (2011) dan Shalini & 

Balakrisna (2014) karena pada penelitiannya pola asuh orangtua dibedakan 

menurut gaya pola asuh bukan menggunakan pola asuh secara keseluruhan 

sehingga pada kesimpulan penelitiannya stres remaja dipengaruhi oleh beberapa 

macam gaya pengasuhan bukan hanya stres pada remaja dengan keseluruhan 

pola asuh orangtua. 

Azis (2017) yang menyatakan bahwa stres pada remaja lebih disebabkan 

oleh stres sosial. Stres sosial adalah stres yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan remaja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, 

yang akan menyebabkan perilaku menyimpang seperti, perkelahian remaja, 

pergaulan bebas, dan penggunaan obat terlarang. Stres sekolah menjadi faktor 

terbesar kedua selain stres sosial. Stres pada remaja yang disebabkan oleh 

teman sebaya dan keluarga memiliki pengaruh namun lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan stres pada remaja yang disebabkan oleh faktor sosial. 

Pada buku Stres Belajar Suatu Pendekatan dan Intervensi Konseling 

yang tulis oleh Aryani (2016), penyebeb stres pada anak sekolah lanjutan 

pertama adalah faktor akademik yaitu cara mengajar dan bahan pelajaran yang 

diajarkan serta tekanan sosial. Stres akademik ini berkaitan dengan strategi 

belajar, sehingga remaja SMP mengalami kesulitan dalam belajar, terlebih dalam 

hal mengelola waktu belajar. Ketidaksiapan dan proses belajar yang kurang 
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biasa terjadi ketika ulangan maupun ujian. Ketidaksiapan remaja SMP 

menghadapi lingkungan belajar ini mempunyai potensi menjadi penyebab stres. 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaanya. 

Kelemahan tersebut adalah keterbatasan peneliti memilih subjek penelitian 

karena peneliti hanya diperbolehkan meneliti di kelas yang ditunjuk oleh pihak 

sekolah tempat peneliti melakasanakan penelitian. Hal ini disebabkan oleh 

kebijakan sekolah yang tidak mengijinkan adanya kegiatan lain yang tidak 

berhubungan dengan pembelajaran pada siswa kelas IX supaya siswa tidak 

terganggu dan lebih fokus pada persiapan ujian akhir nasional. Siswa kelas VII 

dan XIII yang diperbolehkan menjadi subjek pun hanya dipilihkan beberapa kelas 

yang diampu oleh salah satu guru BK, karena menurut pandangan dari pihak 

sekolah siswa di kelas tersebut sudah cukup baik sehingga jam pembelajaran 

bimbingan konseling bisa diganti dengan kegiatan penelitian ini. Hal ini 

berdampak pada penelitian yang terjadi di lapangan, pemilihan subjek penelitian 

sangat terbatas dan tidak bebas.   

Kelemahan lain dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh variabel lain 

yang tidak terkontrol yang juga dapat mempengaruhi linieritas data penelitian ini. 

Variabel yang tidak terkontrol dalam penelitian ini adalah adanya 14 subjek yang 

tinggal di asrama sehingga pola asuh yang diterima berbeda dari kebanyakan 

subjek lainnya karena selama ini subjek tersebut diasuh oleh pendamping 

asrama. Faktor lain yang membuat hipotesis pada penelitian ini ditolak adalah 

tidak ditemukannya siswa yang mengalami stres, karena guru BK memberi 

subjek, siswa yang kelasnya tidak memiliki banyak catatan masalah atau 

dikatakan kelas yang baik dan aktif.  

 



44 
 

      
 
 
 

Pada saat penelitian dilapangan berlangsung terjadi beberapa 

kemungkinan yang juga tidak dapat dikontrol, hal ini dapat mempengaruhi 

keadaan subjek. Hal yang tidak dapat dikontrol ialah adanya pemotongan waktu 

jam pembelajaran karena ada kegiatan diluar kelas, sehingga waktu penelitian 

berkurang. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan sebelum jam istirahat 

berlangsung juga mempengaruhi keaadaan subjek, menit terakhir sebelum bel 

istirahat berbunyi dilaksankan pembacaan pengumuman melalui speaker kelas 

sehingga mengganggu fokus subjek terhadap pengisian data, dan beberapa 

subjek juga ada yang tergesa – gesa untuk istirahat sehingga tidak teliti dalam 

mengisi data. 

Hal lain yang terjadi di lapangan adalah skala yang disebar terdapat nama 

dan kelas yang harus mereka isi, serta pengisian skala didampingi oleh guru BK 

sehingga ada kemungkinan subjek menjadi kurang nyaman dalam mengisi skala 

karena ada pemikiran dari subjek bahwa pengisian skala tersebut akan 

berpengaruh pada nilai akademik di sekolah maupun pandangan guru terhadap 

subjek. 

Kesalahan juga terjadi pada penelitian ini dikarenakan kelalaian peneliti. 

Pada Skala Pola Asuh orangtua seharusnya ada 1 aitem yang gugur karena hasil 

Corrected Item–Total Correlation kurang dari r-tabel yaitu 0,25 sehingga item 

tersebut tidak valid dan seharusnya tidak diikutsertakan dalam skala. 

  


