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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji 

asumsi yang terdiri dari uji normalitas yang dilakukan untuk melihat 

persebaran item apakah normal atau tidak dan uji linearitas yang 

dilakukan untuk melihat apakah hubungan antar variabel bebas dan 

variabel tergantung linier atau tidak. 

5.01.01. Uji Normalitas 

Peneliti melakukan uji normalitas untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi pada penelitian yang dilakukan. Pada kali ini peneliti menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov Z dimana normalitas ditunjukkan apabila p > 0,05, 

berikut adalah hasilnya : 

a. Skala kecemasan dalam menghadapi pertandingan diperoleh K-S Z = 0, 143 

dengan nilai p = 0,092 (p > 0,05) dengan ini berarti menunjukkan bahwa data pada 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan memiliki distribusi normal. 

b. Skala regulasi emosi diperoleh K-S Z = 0,178 dengan nilai p = 0,011 (p < 0,05) 

dengan ini berarti menunjukkan bahwa data pada regulasi emosi memiliki distribusi 

yang tidak normal. 
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5.01.02. Uji Linearitas 

Uji linear pada penelitian ini menggunakan uji F, dimana 

hubungan variabel tergantung dan variabel bebas memiliki hubungan linear apabila p 

< 0,05. Hasil uji linearitas menunjukkan tidak adanya hubungan yang linear antara 

regulasi emosi dan kecemasan dalam menghadapi pertandingan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan F linear = 0,067 dengan p = 0,798 (nilai p > 0,05) yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang linear antara regulasi emosi dengan kecemasan dalam 

menghadapi pertandingan. 

5.01.03. Uji Hipotesis 

Setelah peneliti melakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan program Statistical Packages For 

Social Science (SPSS) Versi 24.0. Berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh 

menunjukkan bahwa rxy = - 0,047 dengan p = 0,399 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan  antara regulasi emosi dengan kecemasan dalam 

menghadapi pertandingan pada atlet sepak takraw PPLOP Jawa Tengah. Hasil ini 

menunjukan bahwa hipotesis ditolak, dengan kata lain regulasi emosi yang tinggi 

belum tentu menurunkan tingkat kecemasan dalam menghadapi pertandingan begitu 

pula sebaliknya. 

5.02. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment 

dan Pearson didapat dengan hasil bahwa rxy = - 0,047 dengan p = 0,399 (p > 0,05). 

Hal itu berarti bahwa hipotesis ditolak dan tidak terdapat hubungan antara regulasi 
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emosi dengan kecemasan dalam menghadapi pertandingan. Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi regulasi emosi maka belum tentu tingkat 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan rendah. Demikian pula sebaliknya. 

Tidak signifikannya hubungan antara regulasi emosi dengan kecemasan dalam 

menghadapi pertandingan dalam penelitian ini diasumsikan karena disebabkan oleh 

faktor lain yang mempengaruhi hubungan langsung antar kedua variabel. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, Karini, dan 

Karyanta (2015) bahwa tidak ada hubungan signifikan antara regulasi emosi dengan 

kecemasan menghadapi pertandingan pada atlet panahan. Hal tersebut dibuktikan 

dengan analisis korelasi dengan nilai p sebesar 0,797 (p>0,05) yang artinya regulasi 

emosi tidak memiliki korelasi dengan kecemasan menghadapi pertandingan panahan.  

Stabilitas emosi atlet yang menjadi subjek penelitian diasumsikan 

berpengaruh pada tidak signifikannya hubungan antara regulasi emosi dengan 

kecemasan dalam menghadapi pertandingan. Atlet yang menjadi subjek penelitian 

masih tergolong dalam usia remaja yaitu 15–18 tahun. Menurut Ali & Asrori (2010), 

emosi remaja masih meledak-ledak serta pengendalian diri remaja masih kurang. 

Emosi yang meledak ledak dengan tidak diimbangi pengendalian diri yang baik dari 

remaja menjadikan emosi remaja tidak stabil. Semiun (2006) menyatakan bahwa 

ketidakstabilan emosi adalah respons emosional yang berubah-ubah dimana individu 

beralih dengan cepat dari salah satu emosi yang ekstrem ke emosi yang lainnya. 

Menurut Semiun (2006) ketidakstabilan emosi remaja yang berarti keadaan emosi 

yang masih mudah berubah-ubah akan berpengaruh pada kemampuan regulasi 

emosi atlet. Sehingga regulasi emosi atlet yang belum stabil menjadikannya tidak 
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dapat diukur dalam suatu waktu dan menjadikan hubungan antara regulasi emosi 

dengan kecemasan menghadapi dalam pertandingan pada atlet sepak takraw PPLOP 

Jawa Tengah tidak signifikan. 

Hasil penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan-keterbatasan 

selama proses pelaksanaan penelitian, antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan try out terpakai dimana dapat 

memungkinkan kurangnya penelitian yang menggambarkan aspek-aspek 

pada variabel kecemasan dalam menghadapi pertandingan dan variabel 

regulasi emosi di dalam item skala penelitian dengan baik. 

2. Jumlah subjek dalam penelitian yang terbatas memungkinkan banyak item 

gugur dalam skala penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

3. Beberapa atlet masih terpengaruh dengan atlet lain pada saat melakukan 

pengisian skala penelitian sehingga peneliti harus melakukan kontrol 

terhadap beberapa atlet dalam pengisian skala penelitian. 

  


