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  BAB 5  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis. Uji asumsi yang peneliti 

lakukan terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas yang bertujuan untuk 

melihat apakah aitem penelitian ini berdistribusi normal atau tidak dan untuk 

menguji apakah ada perbedaan atau tidak pada kelompok sasaran penelitian. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Teknik Kolmogorv-

Smirnov dengan bantuan Statistical Package for Social Science (SPSS) 16.0 

for windows. Syarat untuk dikatakan berdistribusi normal apabila p > 0,05 dan 

sebaliknya dikatakan tidak berdistribusi normal apabila p < 0,05. 

Hasil uji normalitas untuk Problem-Focused Coping adalah Z sebesar 

1.253 dengan nilai p 0,087 (p > 0,05) dan untuk Emotion-Focused Coping 

adalah 0,687 dengan nilai p 0,732 (p > 0,05). Terkait hasil tersebut, maka 

artinya bahwa distribusi kedua variabel dikatakan berdistribusi normal. 

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada variabel Problem-Focused Coping dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai F sebesar 1,210 yang dimana signifikansi 

0.273 (p > 0,05). Sedangkan untuk Emotion-Focused Coping menunjukkan 

nilai F sebesar 0,487 yang dimana signifikasi 0.486 (p > 0,05). Maka dari itu, 

hasil dari uji homogenitas tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini 

homogen. 
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5.1.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik Independent Sample 

t-Test melalui program Statistical Package For Social Science (SPSS) version 

16.0 for Windows. Hasil uji hipotesis penelitian ini dibagi menjadi dua variabel, 

yaitu variabel Problem-Focused Coping yang mendapatkan skor t-test sebesar 

1,793 dengan p sebesar 0,075 (p > 0,05) yang berarti tidak ada  perbedaan 

Problem-Focused Coping antara mahasiswa baru Etnis Jawa dan Etnis 

Tionghoa. Lalu pada variabel Emotion-Focused Coping mendapatkan skor t-test 

sebesar -0,143 dengan p sebesar 0,887 (p > 0,05) yang juga berarti tidak ada 

perbedaan Emotion-Focused Coping antara mahasiswa baru Etnis Jawa dan 

Etnis Tionghoa. Hasil perhitungan hipotesis dapat dilihat pada lampiran E. 

 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik Independent Sample 

T-Test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Problem-Focused Coping 

antara mahasiswa baru Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa dengan skor t-test 

sebesar 1,793 dengan p sebesar 0,075 (p > 0,05). Lalu, pada Emotion-Focused 

Coping juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara mahasiswa baru 

Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa yang dimana skor t-test sebesar -0,143 dengan p 

sebesar 0,887 (p > 0,05). Maka dari itu, terkait hipotesis yang diajukan peneliti 

yaitu H1 “ada perbedaan yang signifikan pada Problem-Focused Coping antara 

mahasiswa baru Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa” dan H2 “ada perbedaan yang 

signifikan pada Emotion-Focused Coping antara mahasiswa baru Etnis Jawa dan 

Etnis Tionghoa” keduanya ditolak. 

Saat menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru tahun pertama tentu 

rentan mengalami yang namanya masalah bahkan hingga mengalami stres. 
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Salah satunya ketika berhubungan dengan penyesuaian diri dimana mereka 

menginjak masa transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Hal ini 

didukung oleh Iflah dan Listyasari (2013) bahwa mahasiswa baru masih harus 

menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan kemandirian tuntutan perkuliahan yang 

dimana mereka masih merasa awam dengan kehidupan barunya. Penyesuaian 

diri dengan lingkungan penting untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan 

proses sepanjang hidup, yang dimana manusia harus dapat menemukan serta 

mengatasi tekanan dan tantangan hidup agar dapat mencapai pribadi yang sehat 

sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan baru kapanpun dan 

dimanapun. Menurut Widiastuti (2011) saat individu tidak dapat menyesuaikan 

diri maka akan berdampak pada timbulnya masalah dan disaat itu terjadi, guna 

mengatasi permasalahan tersebut akhirnya muncul strategi coping. 

Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa 

latar belakang budaya etnisitas kedua etnis penelitian ini tidak menunjukkan 

perbedaan signifikan dalam pemilihan bentuk strategi coping. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan terdapat berbagai faktor internal maupun eksternal lainnya yang 

turut membentuk keputusan seseorang untuk memilih bentuk strategi coping 

yang sesuai pada masalah yang sedang dihadapi. Hasil penelitian terkait budaya 

dan coping pada penelitian ini didukung oleh penelitian Lee dan Newton (1981) 

yang dimana mengungkapkan bahwa stres dan coping dapat cenderung 

mengabaikan kemungkinan perbedaan budaya dalam strategi coping. Dimana 

pada penelitiannya terhadap budaya Hawaii, berdasarkan isolasi geografisnya, 

telah mengembangkan sistem nilai yang berbeda secara budaya sehingga 

memunculkan pola-pola penanggulangan yang unik. Hal ini menunjukkan 

perlunya mempertimbangkan perbedaan budaya dalam strategi coping yang 
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dapat dihasilkan dari perbedaan dalam sistem nilai budaya baik di antara dan di 

dalam unit geopolitik, yaitu suatu wilayah yang mencakup berbagai etnis. 

Serupa dengan hal tersebut, pada mahasiswa baru yang menjadi 

responden penelitian ini terkhususnya pada kelompok Etnis Tionghoa, peneliti 

memberikan kriteria untuk mendapatkan kelompok Etnis Tionghoa yang masih 

memegang budaya Tionghoa meski mereka lahir dan menetap lama di 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari memilih responden yang masih memiliki 

keturunan murni dari kedua kakek dan nenek dari kedua orang tua yang 

mengaku sebagai Etnis Tionghoa semua. Kriteria serupa juga peneliti terapkan 

pada responden Etnis Jawa yang dimana tentunya kekentalan budaya mereka 

masih sangat kental karena mereka sendiri merupakan suku asli di Pulau Jawa, 

berbeda dengan responden Etnis Tionghoa. 

Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas yang berada di lingkungan 

mayoritas orang Jawa, lambat laun tentunya akan menyadari bahwa budaya asli 

Indonesia mulai diterima dan turut menjadi bagian dalam diri kelompok Etnis 

Tionghoa. Hal ini yang membuat kekentalan budaya asli mereka berkurang 

dibandingkan Etnis Tionghoa yang lahir dan menetap di negara asal mereka. Hal 

ini didukung oleh Hariyono (2006) yang mengatakan bahwa orang Tionghoa 

peranakan yaitu mereka yang lahir dan menetap lama di Indonesia sebagai 

generasi ketiga atau lebih, memiliki nilai tradisi budaya Tionghoa dari nenek 

moyang yang sudah mulai meluntur. Hal ini akan membuat mereka kurang 

menonjol dalam menunjukkan kekhasan sebagai orang Tionghoa selama 

menjalani kehidupannya, meskipun disaat-saat tertentu kekhasan tersebut masih 

tampak dalam diri mereka. 
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Mengutip dari Nugroho dan Suryaningyas (2010) bahwa seseorang akan 

berfikir dan bertindak sebagaimana cara bertindak dan berfikir seperti 

masyarakat setempat dimana dirinya berinteraksi. Lingkungan dan budaya yang 

baru akan menuntut mereka untuk bersikap dalam budaya baru sehingga tanpa 

disadari akan terjadi suatu pencampuran budaya dalam diri seseorang yang 

disebut akulturasi. Akulturasi adalah suatu bentuk perubahan budaya yang 

diakibatkan oleh kontak kelompok-kelompok budaya, yang menekankan 

penerimaan pola-pola dan budaya baru dan ciri-ciri masyarakat pribumi oleh 

kelompok-kelompok minoritas (Mulyana dalam Romli, 2017). Hal ini didukung 

oleh pengamatan peneliti selama penelitian, seringkali responden mahasiswa 

baru Etnis Tionghoa menggunakan bahasa jawa atau campuran antara bahasa 

Indonesia dan Jawa ketika berkomunikasi dengan peneliti atau temannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa budaya Etnis Jawa sebagai kelompok mayoritas dalam hal 

bahasa telah diterima oleh Etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas. 

Adanya akulturasi yang terjadi inilah yang dianggap kuat sebagai faktor 

yang membuat tidak ada perbedaan signifikan antara kedua etnis pada bentuk 

strategi Problem-Focused Coping dan Emotion-Focused Coping yang peneliti 

ukur. Hal ini didukung oleh penelitian Wei (2007) yang mengeksplorasi coping 

sebagai adaptasi budaya dengan mempelajari peran etnis dan tahap akulturasi 

dalam membentuk strategi coping dan hasilnya menunjukkan etnisitas 

berinteraksi dengan tahapan akulturasi dalam mempengaruhi pilihan coping. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 128 peserta Asia dan 155 peserta keturunan 

Eropa yang tinggal di Amerika Serikat, dimana menunjukkan hasil bahwa orang-

orang Asia dan Eropa menjadi lebih mirip dalam penggunaan sumber daya 

coping pribadi yaitu pemecahan masalah dan kognitif restrukturisasi. Meski 
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proses ini bekerja secara berbeda dalam kategori yang berbeda tergantung jenis 

coping yang diukur, namun ternyata peran budaya dalam mempengaruhi perilaku 

coping seseorang tidak hanya dilihat sebagai variabel pribadi atau variabel 

lingkungan. Artinya, coping mencerminkan proses adaptasi budaya dan dapat 

dipengaruhi secara berbeda oleh latar belakang budaya seseorang, konteks 

sosial, dan interaksi keduanya. 

Selain itu, terkait hasil rata-rata penelitian dalam pemilihan strategi coping 

antara bentuk Problem-Focused Coping dan Emotion-Focused Coping oleh 

responden 100 mahasiswa baru Etnis Jawa dan 100 Etnis Tionghoa 

menunjukkan angka yang berbeda. Problem-Focused Coping kelompok Etnis 

Jawa sebesar 36,61 dan kelompok Etnis Tionghoa sebesar 34,69. Sedangkan  

pada Emotion-Focused Coping kelompok Etnis Jawa sebesar 83,56 dan 

kelompok Etnis Tionghoa sebesar 83,75. Maka dari  itu, meskipun Problem-

Focused Coping pada Etnis Jawa sedikit lebih unggul dibandingkan Etnis 

Tionghoa dan sedangkan Emotion-Focused Coping pada Etnis Tionghoa sedikit 

lebih unggul dibandingkan Etnis Jawa, namun kedua bentuk coping tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kedua kelompok etnis menggunakan 

kedua bentuk strategi coping secara bersamaan. 

Terkait hal tersebut, Lazarus dan Folkman (dalam Angligan dan Suarya, 

2016) menyatakan bahwa kedua bentuk coping tersebut dapat digunakan secara 

terpisah maupun bersamaan tergantung stressor yang dihadapi dan kemampuan 

yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa coping bukan merupakan proses 

tunggal yang dapat dipilih dalam menghadapi masalah, namun diperlukan sikap 

luwes untuk memilih strategi coping yang tepat berkaitan dengan masalah yang 

dihadapi. Hal ini didukung juga oleh Angligan dan Suarya (2016) bahwa pada 
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kenyataannya memang sangat mungkin terjadi bila individu menggunakan lebih 

dari satu bentuk strategi coping, yaitu disebut sebagai tipe kombinasi. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaannya, peneliti menyadari masih banyak kekurangan 

dan keterbatasan penelitian, antara lain: 

1) Perbedaan pada dua kelompok etnis pada penelitian ini, yaitu Etnis Jawa 

yang merupakan etnis pribumi dan Etnis Tionghoa yang merupakan etnis 

pendatang memiliki kekentalan budaya etnisitas yang tidak seimbang. 

2) Pilihan jawaban yang tertulis pada skala dianggap kurang sesuai untuk 

menjawab aitem-aitem pernyataan sehingga menimbulkan kebingungan 

responden. 

3) Perbedaan tingkat keseriusan responden dalam mengisi skala. 


