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BAB 5 

HASIL PENELITIAN  

5.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan pada penelitian ini sebelum menganalisis data 

menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas dilakukan dengan 

tujuan mengetahui apakah sebaran skor item normal atau tidak pada variabel 

dukungan sosial dan variabel stres pada guru SLB. Sedangkan uji linieritas 

bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel dukungan 

sosial dan variabel stres pada guru SLB. 

5.01.01. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov 

Smirnov Z Test (K-S Z) yang terdapat pada program SPSS for Windows 22.0. 

Kaidah data normal yang digunakan adalah bila p>0,05 maka distribusi data 

dinyatakan normal, sebaliknya apabila p≤0,05, maka distribusi data dinyatakan 

tidak normal. 

 Hasil uji normalitas terhadap stres pada guru SLB menunjukkan nilai 

Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,088 dengan p=0,200 (p>0,05). Kemudian hasil 

uji normalitas terhadap dukungan sosial menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov 

Z sebesar 0,149 dengan p=0,078 (p>0,05). Dari hasil uji normalitas di atas 

menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki distribusi normal. Hasil penelitian 

dapat dilihat pada lampiran E-1. 

5.01.02. Uji Linieritas 

 Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan teknik regresi yakni Flinier 

yang terdapat pada program SPSS for Windows 22.0. Dari hasil uji linieritas 

hubungan antara dukungan sosial dan stres pada guru SLB menunjukkan nilai 
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Flinier sebesar 6,232 dengan p=0,018 (p<0,05). Nilai tersebut menunjukkan 

adanya hubungan yang linier antara dukungan sosial dengan stres pada guru 

SLB.  Hasil penelitian dapat dilihat pada lampiran E-2. 

5.02. Hasil Analisis Data 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya akan dilakukan analisis uji 

hipotesis untuk menguji hubungan antara dukungan sosial dengan stres pada 

guru SLB. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment. 

Hasil uji korelasi Product Moment antara dukungan sosial dengan stres 

pada guru SLB adalah rxy = -0,421 dengan p=0,009 (p<0,01), yang artinya 

terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial 

dengan stres pada guru SLB dan termasuk kategori sedang. Semakin tinggi 

dukungan sosial, maka semakin rendah stres yang dialami guru SLB. Dengan 

demikian, hipotesis pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian dapat dilihat 

pada lampiran F. 

5.03. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, diketahui bahwa rxy = -0,421 

dengan p=0,009 (p<0,01), yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini diterima, yakni dengan kesimpulan adanya hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial dengan stres pada guru SLB. Semakin tinggi 

dukungan sosial, maka semakin rendah stres yang dialami guru SLB. 

Guru yang memilki tugas sebagai pendidik, pembimbing bagi anak 

merupakan suatu bentuk pelayanan kemanusiaan yang dibutuhkan bagi anak 

didik untuk mencapai keberhasilan. Dalam pelaksanaannya, terdapat tekanan 

yang dialami oleh guru, terlebih bagi guru SLB. Tekanan atau stres pada guru 
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SLB menjadi permasalahan yang dialami oleh hampir semua guru yang 

mengajar anak berkebutuhan khusus. Terlebih ketika terjadi proses belajar 

mengajar di sekolah yang berhubungan dengan anak didik yang memiliki 

karakteristik berbeda-beda, sehingga dampak yang terjadi adalah guru merasa 

khawatir pada setiap tugasnya sebagai pendidik serta memiliki kepuasan kerja 

yang rendah karena kurang adanya dukungan sosial (Hasting & Brown, 2002). 

Keterkaitan dukungan sosial dengan stres pada guru SLB ditunjukkan 

oleh Malecki dan Demaray (dalam Hidayat, 2011), yang mengatakan bahwa 

dukungan sosial dapat membantu dalam penyelesaian masalah seseorang 

sehingga berguna untuk meningkatkan kualitas diri dalam hidup individu. Hal ini 

diperkuat oleh Cohen dan Syme (dalam Astuti & Hartanti, 2013), bahwa sumber 

dukungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang apabila 

dberikan pada kondisi dan situasi yang tepat bagi individu. 

Hasil olah data di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ji, 

Xie, & Li (2017), yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan stres kerja pada guru yang mengajar 

anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai -0,485 

dengan p<0,05. Pada penelitian tersebut, dukungan sosial yang cukup 

berdampak untuk menurunkan tingkat stres guru seperti dukungan secara 

langsung berupa material dan keberadaan orang lain pada suatu jaringan sosial 

atau relasi dengan orang terdekat.  

Peneliti juga menemukan bahwa dukungan yang diterima oleh guru SLB 

dalam lingkungan sekolah yakni adanya pelatihan yang diberikan langsung dari 

dinas pendidikan yang diberikan pada setiap awal semester tahun ajaran baru. 

Tujuan dari pelatihan tersebut adalah memberikan informasi sebagai sarana 
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pengembangan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus, pemecahan 

masalah secara umum, serta perencanaan strategi administrasi sekolah. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Westling, dkk (2006), bahwa 

terdapat program-program yang mendukung guru pendidikan khusus dalam 

mengatasi kesulitan mengajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar 

biasa, yakni dengan adanya dukungan emosional seperti pengembangan diri 

secara emosional pada guru dan dukungan informasi yakni pencarian informasi 

dan materi, serta pemecahan masalah.  

Dukungan sosial seperti di atas mendukung dengan adanya efek yang 

ditemukan pada dukungan sosial berkaitan dengan stres pada individu. 

Dukungan informasi menjadi efek secara langsung atau direct effect terhadap 

stres yang dihadapi guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus terlebih 

ketika guru mendapatkan informasi dari suatu pelatihan yang dapat diterapkan 

dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Hal ini dukungan sosial berguna 

untuk mensejahterakan individu guna permasalahan-permasalahan yang yang 

dihadapi oleh guru meskipun masalah tersebut besar ataupun kecil. 

Efek lain dari dukungan sosial pada hasil penelitian ini yakni efek 

penyangga atau buffer effect seperti dukungan emosional yang ditunjukkan 

dengan adanya pengembangan diri pada guru secara emosional. Peneliti 

mendapatkan informasi bahwa ketika guru menghadapi masalah dalam mengajar 

mereka membagikan cerita tersebut kepada orang terdekat mereka seperti 

keluarga, teman, maupun rekan kerja, dengan tujuan mereka mendapatkan 

motivasi serta saran atas permasalahan yang dihadapi, sehingga hal tersebut 

dapat meminimalisir tekanan yang dialami guru. 
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Hasil olah data penelitian ini menunjukkan bahwa hasil mean empirik 

(ME) stres guru SLB yakni sebesar 37,09, mean hipotetik (MH) sebesar 50,00, 

standar deviasi (SD) sebesar 5,940, dan standar deviasi hipotetik (SdH) sebesar 

10, maka stres pada guru SLB termasuk dalam kategori rendah antara 30-40. 

Sedangkan hasil mean empirik (ME) dukungan sosial yakni sebesar 94,61, mean 

hipotetik (MH) sebesar 77,5, standar deviasi (SD) sebesar 9,390, dan standar 

deviasi hipotetik (SdH) sebesar 15,5, maka dukungan sosial termasuk dalam 

kategori tinggi antara 93-108,5. Penghitungan tersebut dapat dilihat pada 

lampiran E-1. 

Variabel dukungan sosial merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel stres pada guru sekolah luar biasa memberikan sumbangan efektif 

sebesar 17,7%. 

Suatu penelitian tentunya tidak lepas dari adanya kelemahan. Peneliti 

menemukan kelemahan dalam penelitian ini yakni dalam  pengambilan data, 

subjek yang digunakan tidak dibatasi oleh masa kerja dan umur, sehingga 

terdapat kemungkinan bahwa kedua hal tersebut dapat menjadi faktor dari stres 

pada guru sekolah luar biasa. Selain itu, angket yang dititipkan kepada pihak 

sekolah tidak sesuai jumlahnya saat angket tersebut dikembalikan kepada 

peneliti dikarenakan tidak semua subjek mengisi angket tersebut dan ada 

kemungkinan skala dikerjakan oleh orang lain yang berbeda karakteristik dengan 

subjek, hal ini menjadi faktor yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti. 

 

 


