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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

 Uji asumsi terdiri dari uji normalitas serta uji linearitas. Uji asumsi 

dilakukan agar peneliti mengetahui distribusi item normal atau tidak, serta linear 

atau tidak hubungan antar variabel. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Test. Hasil uji normalitas terhadap variabel adversity quotient 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,632 dengan nilai p = 0,819 (p > 0,05). 

Sedangkan uji normalitas terhadap variabel self efficacy menunjukkan 

nilai K-S Z sebesar 0,666 dengan p = 0,768 (p > 0,05). Berdasarkan hasil 

dari uji normalitas kedua variabel, maka dapat dikatakan bahwa kedua 

variabel memiliki sebaran data yang normal. Uji normalitas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran D-1. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk melihat hubungan antara kedua variabel 

yang ada. Hasil uji linearitas antara variabel self efficacy dan adversity 

quotient pada mahasiswa perantauan menunjukkan F linear sebesar 12,008 

dengan p = 0,001 (p < 0,05) yang berarti korelasi antara kedua variabel 

adalah linier. Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2.
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5.01.02. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan antara self efficacy 

dengan adversity quotient pada mahasiswa perantauan. Pengujian ini dilakukan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment. Hasil uji hipotesis diperoleh 

koefisien rxy = 0,414 dengan nilai p = 0,001 (p < 0,01). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara self efficacy dengan 

adversity quotient pada mahasiswa perantauan. Semakin tinggi self efficacy 

maka semakin tinggi adversity quotient pada mahasiswa perantauan, demikian 

pula sebaliknya. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-3. 

 

5.01.03. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis antara variabel self efficacy 

dengan adversity quotient diperoleh bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara kedua variabel tersebut. Hal ini dibuktikan dengan nilai rxy = 

0,414 dengan nilai p = 0,001 (p < 0,01) yang artinya semakin tinggi self efficacy 

maka semakin tinggi tingkat adversity quotient pada mahasiswa perantauan, 

demikian pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

diterima. 

 Self efficacy berperan dalam pembentukan adversity quotient pada 

mahasiswa perantauan. Self efficacy dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu level, 

generality dan strength. Aspek level atau tingkatan dapat dilihat dari semakin 

tinggi tingkatan sebuah tugas atau tantangan, maka tuntutan self efficacy juga 

semakin tinggi. Apabila tingkatan sebuah tugas atau tantangan semakin tinggi 

namun tidak diimbangi dengan keyakinan yang kuat pada diri individu, maka 

individu tersebut akan merasa bahwa tugas yang dihadapi sangatlah sulit dan 
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tidak bisa untuk diselesaikan. Sehingga diperlukan keyakinan diri yang semakin 

tinggi ketika menghadapi tugas yang juga semakin sulit. Dengan keyakinan diri 

yang tinggi pada mahasiswa perantauan, maka akan memicu para mahasiswa 

perantauan untuk berusaha mencari solusi dalam mengatasi permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi, serta memiliki keyakinan akan kemampuannya bahwa 

akan bisa melewati situasi tersebut. Dengan demikian semkain besar usaha yang 

dilakukan makan semakin besar pula adversity quotient dari mahasiswa 

perantauan tersebut, karena mereka berusaha bertahan dan menyelesaikan 

tantangan yang ada. Hal ini artinya self efficacy berpangaruh memberikan 

kontribusi terhadap adversity quotient dalam menghadapi tantangan yang 

semakin kompleks. 

Aspek generality atau generalitas dapat dilihat dari apakah individu 

memiliki keyakinan diri yang kuat pada banyak situasi atau hanya pada situasi 

tertentu saja. Ketika seseorang memiliki self efficacy yang tinggi pada berbagai 

macam situasi, orang tersebut tidak akan merasa kaget atau taku dalam 

menghadapi situasi yang baru.  Apabila mahasiswa perantauan memiliki aspek 

generalitas yang tinggi maka akan memiliki keyakinan diri yang kuat pada 

berbagai situasi. Hal ini membuat mahasiswa perantauan dapat lebih mudah 

menghadapi tantangan di berbagai kondisi dan lingkungan baru, karena 

memandang dirinya memiliki keyakinan dan mampu menyelesaikan tantangan di 

berbagai situasi. Sehingga dengan memiliki keyakinan diri yang kuat pada 

berbagai situasi maka akan mendorong juga untuk memiliki adversity quotient 

yang tinggi pada berbagai situasi dan tidak hanya pada situasi tertentu saja. 

Aspek yang terakhir yaitu strength atau kekuatan dapat dilihat dari 

bagaimana individu dapat bertahan dalam menghadapi suatu tantangan. Apabila 
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mahasiswa perantauan memiliki aspek strength yang tinggi maka akan bertahan 

dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain itu, para mahasiswa perantauan juga 

cenderung tidak mudah menyerah, memiliki sikap optimis, serta menganggap 

sebuah tugas yang sulit sebagai tantangan untuk diselesaikan. Sesuai seperti 

pendapat yang dikemukakan oleh Stoltz (2000), individu yang memiliki adversity 

quotient yang tinggi adalah individu yang bersikap optimis. Individu yang optimis 

yakin bahwa kesulitan yang dihadapi merupakan tantangan yang dapat 

diselesaikan, sehingga individu tersebut mampu bertahan hingga tantangan 

tersebut mampu diselesaikan. Individu yang memiliki adversity quotient tinggi 

akan bersikap tegar dan dapat dengan tepat mengatasi kesulitan di berbagai 

situasi (Lasmono, 2001). Adversity quotient yang memadai disertai dengan 

keyakinan diri yang tinggi akan mengarahkan pada keberhasilan. 

Penelitian lain yang mendukung salah satunya dilakukan oleh Octa 

(2017). Subjek penelitian tersebut adalah 211 mahasiswa yang sedang 

menyelesaikan skripsi di Universitas Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara self efficacy dan adversity 

quotient, dimana self efficacy juga memiliki korelasi yang kuat dengan salah satu 

dimensi adversity quotient yaitu kontrol. 

Faustin (2010) juga melakukan penelitian pada siswa kelas X dan XI Tata 

Boga di SMK Santa Maria Juanda, hasilnya menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara self efficacy dengan adversity quotient, semakin tinggi 

tingkat self efficacy pada individu semakin tinggi pula tingkat adversity quotient 

yang dimiliki. Hasil penelitian yang dilakukan Wibowo (2015) dengan subjek 122 

siswa kelas XII MAN 1 Magelang, hasilnya menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif antara self efficacy dengan adversity quotient pada siswa. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan sumbangan efektif variabel self efficacy 

terhadap variabel adversity quotient adalah sebesar 17,2 % sedangkan sisanya 

sebesar 82,8 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti 

karakter, kemauan, genetika, bakat, kecerdasan, kinerja, kesehatan dan 

pendidikan. 

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian 

ini. Beberapa kelemahan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Beberapa subjek kurang teliti dalam melakukan pengisian skala, seperti 

pengisian skala yang tidak sesuai dengan petunjuk. Beberapa subjek juga 

bertanya tentang maksud dari beberapa item yang terdapat dalam skala, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kalimat pada skala 

yang sulit dipahami. 

2. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan validitas dan reliabilitas 

dari skala Adversity Response Profile yang digunakan pada penelitian di 

dalam negeri. Peneliti hanya menemukan validitas dan reliabilitas yang 

digunakan pada penelitian di luar negeri. Hal ini dapat menjadi kelemahan 

penelitian, dikarenakan subjek yang digunakan berbeda latar belakang 

dan belum tentu akan relevan jika skala tersebut diaplikasikan pada 

subjek dalam penelitian ini. Untuk itu kedepannya bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan agar melakukan uji validitas dan reliabilitas sesuai 

dengan subjek yang akan diteliti. 

3. Selain itu terdapat beberapa kriteria pada subjek penelitian yang kurang 

spesifik, seperti kurang jelasnya kriteria untuk mahasiswa perantauan, 

apakah yang berasal dari luar pulau Jawa atau juga yang berasal dari 

pulau Jawa. Karena perbedaan budaya yang dirasakan oleh mahasiswa 
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perantauan dari luar Jawa akan berbeda dengan yang dirasakan 

mahasiswa perantauan dari pulau Jawa. Mahasiswa perantauan yang 

berasal dari luar Jawa akan merasakan perbedaan yang lebih besar 

seperti perbedaan budaya, makanan dan kebiasaan jika dibandingkan 

dengan mahasiswa dari pulau Jawa yang perbedaan budayanya tidak 

terlalu besar. Sehingga mengakibatkan beberapa subjek menjadi 

tercemar. Untuk kedepannya diharapkan peneliti selanjutnya lebih 

memperhatikan kriteria subjek penelitian yang akan digunakan.


