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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Langkah awal dalam penelitian untuk mengambil kesimpulan dalam 

penelitian adalah melakukan uji asumsi. Uji asumsi dalam penelitian kuantitatif 

terdiri dari dua sub uji, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas 

dilakukan agar peneliti mengetahui apakah data yang telah didapatkan 

termasuk dalam data normal atau tidak. Sedangkan uji linearitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan tergantung 

linear atau tidak. 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada kedua data, yaitu data pada skala stres 

akademik dan skala hardiness. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan program 

SPSS (Stastistical Package for Social Science for Windows version 22.0.). 

Acuan normalitas nilai p sebesar 0.05, maka apabila p > 0.05 distribusi data 

dikatakan normal, namun apabila p ≤ 0.05 distribusi data dikatakan tidak 

normal. Adapun hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Stres akademik 

Uji normalitas pada stres akademik di penelitian ini menunjukan hasil z= 0.142 

dan p = 0.004 (p<0.05) , maka untuk stres akademik sebaran data disimpulkan 

tidak normal. Salah satu penyebab distribusi data tidak normal adalah skor 

extreme yang terdapat dalam data penelitian.  
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b. Hardiness 

Uji normalitas pada hardiness menunjukan nilai z=0.140 dan p = 0.005 (p<0.05), 

maka dapat dikatakan bahwa distribusi data pada hardiness adalah tidak normal. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.0 version 

product moment Spearman rho uji non parametrik sebab distribusi data bersifat tidak 

normal. Berdasarkan uji hipotesis diketahui nilai rho = -.508, dengan p = 0.00 

(p<0.01). Hal ini menunjukan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara variabel hardiness  dengan variabel stres akademik  pada siswa SMA 

berasrama. Semakin hardiness tinggi maka tingkat stres akademik pada siswa SMA 

berasrama semakin rendah. 

5.2. Pembahasan  

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa terdapat hubungan yang negatif 

antara hardiness dengan stres akademik pada siswa SMA berasrama. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima.  

Hardiness merupakan salah satu karakteristik kepribadian yang dimiliki 

oleh setiap individu dalam taraf yang berbeda. Hardiness menjadi salah satu faktor 

seorang siswa mengalami stres akademik. Hardiness memberikan kontribusi 

terhadap stres akademik pada siswa SMA berasrama. 

Menurut Rahardja (2015) hardiness menjadi salah satu konstelasi yang 

menjadikan individu lebih kuat dalam menghadapi stres, beberapa fungsi dari 

hardiness sendiri adalah untuk membantu individu dalam proses adaptasi, 

memiliki toleransi terhadap stres, dan  membuat individu atau siswa tidak mudah 

sakit. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa hardiness menjadikan siswa SMA 

berasrama dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dari masa SMP dan 
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lingkungannya yang terdahulu dengan masa SMA serta lingkungan baru di 

asrama, dan hardiness menjadikan siswa lebih toleran dengan tantangan di 

lingkungan asrama dan sekolah yang pada dasarnya berbeda dengan lingkungan 

terdahulu. 

Siswa SMA berasrama di SMA Pangudi Luhur Van Lith memiliki banyak 

tuntutan, yaitu tuntutan datang dari lingkungan sekolah, namun disisi lain tuntutan 

juga datang dari lingkungan asrama. Hardiness menjadi salah satu faktor yang 

meringankan dampak buruk dari stres, sebab hardiness memiliki pengaruh yang 

positif terhadap stres yang berkaitan dengan fisik dan mental seorang siswa. 

Seorang siswa yang memiliki hardiness yang tinggi memiliki 

kecenderungan tingkat stres akademik yang lebih rendah. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Pengilly , Maddi , Kaur dan  Julie pada tahun 2011 (Gulati, Kaur, & 

Sangwan, 2012), dimana penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat 

korelasi negatif yang signifikan antara hardiness dengan stres akademik pada 

siswa. 

Penelitian serupa mengenai korelasi hardiness dengan stres akademik 

juga dilakukan oleh Putri dan Sawitri (2017) pada Taruna Tingkat II Politeknik Ilmu 

Pelayaran Kota Semarang, dalam penelitian itu diungkapkan bahwa terdapat 

korelasi negatif antara hardiness dengan stres akademik pada taruna, dengan nilai 

rxy = -0.63 dan p 0.000 (p<0.001) serta memiliki nilai sumbangan efektif sebasar 

39%. 

Peneliti mengungkap bahwa tingkat stres akademik siswa SMA Pangudi 

Luhur Van Lith berasrama cenderung rendah, hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan mean empirik dan mean hipotetik. Hasil tersebut menyatakan bahwa 

mean empirik lebih kecil daripada mean hipotetik. Berdasarkan perhitungan mean 
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empirik didapatkan angka sebesar 15.2 dengan nilai standar deviasi sebesar 6.821 

lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan mean hipotetik sebesar 27  

dengan nilai standar deviasi sebesar 9.  

Sedangkan pada variabel hardiness terungkap bahwa tingkat hardiness 

siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith cenderung tinggi, hal ini dibuktikan dengan 

hasil perhitungan mean empirik dan mean hipotetik. Mean empirik sebesar 68.57 

dengan standar deviasi empirik 9.467 lebih besar dari hasil perhitungan mean 

hipotetik sebesar 57.5 dengan nilai standar deviasi hipotetik 11.5. 

Dalam penelitian ini peneliti membuktikan bahwa siswa SMA Pangudi 

Luhur Van Lith yang memiliki banyak tuntutan di bidang akademik namun tingkat 

stres masih di kategori sedang, salah satu hal yang mempengaruhi adalah 

hardiness yang dimiliki para siswa. 

Peneliti melakukan klasifikasi skor setiap gejala dalam stres akademik, 

pada perhitungan data tersebut didapatkan skor tertinggi ada pada gejala perilaku. 

Skor mean pada gejala perilaku sebesar 5.16. Salah satu gejala perilaku stres 

akademik adalah perilaku menyerang, mengasingkan diri, agresifitas, perilaku 

merokok. Dalam penelitian ini peneliti mengungkap bahwa skor terbesar ada pada 

item tiga puluh tiga yang berbunyi “Saya berpikir untuk absen dari pelajaran 

maupun kegiatan karena terlalu banyak tugas menumpuk”. Hal ini membuktikan 

bahwa siswa banyak yang berpikir untuk membolos kegiatan dan kelas 

dikarenakan siswa merasa banyak pekerjaan yang menumpuk. Serta gejala stres 

akademik paling banyak muncul pada gejala perilaku. Dalam penelitian ini stres 

akademik siswa tergolong rendah, hal ini ungkin dapat terjadi sebab pada siswa 

kelas XI merasa sudah memiliki nasib yang sama, dan segala aktivitas dilakukan 

bersama, hal ini selain memberikan hal yang positif bagi siswa, namun juga 
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terdapat efek negatif, sebab siswa akan cenderung lemah dalam motivasi 

berprestasi. Menurut Nasution (2007) stres juga perlu, namun dalam kategori 

stres, dimana stres mampu untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiagaan mental, 

kognisi, dan performansi individu, uestress juga mampu untuk mendrong individu 

menciptakan sesuatu. 

Stres akademik dapat timbul pada diri siswa ketika diri siswa merasa 

kehilangan semangat dan mengalami kebosanan (Gentry dan Kobasa dalam 

Saputro, Abdurahim,& Setiowati, 2014). Katika seorang siswa mengalami stres 

akademik, efek negatif dari stress dapat ditangani oleh hardiness. Seseorang yang 

memiliki kepribadian hardiness dapat mengatasi segala tantangan yang 

dihadapkan. 

Sedangkan pada variabel hardiness, peneliti melakukan klasifikasi skor 

pada item-item yang valid di setiap aspek. Skor mean tertinggi terdapat pada 

aspek komitmen sebesar 30.39, hal ini menunjukan bahwa siswa SMA Pangudi 

Luhur Van Lith memiliki komitmen yang tinggi, oleh sebab itu setiap pekerjaan dan 

tantangan yang dihadapi di kehidupan asrama dan sekolah dapat teratasi dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarafino dan Smith (2012) bahwa seseorang 

yang memiliki komitmen cenderung akan selalu melihat kedepan dalam memulai 

setiap aktifitas dalam kehidupan, serta menikmati setiap proses dalam 

kehidupannya.   

Skor mean pada aspek yang lain yaitu 18.2 untuk aspek kontrol, dan skor 

mean sebesar 19.98 pada aspek tantangan. Terdapat selisih yang besar antara 

ketiga aspek, dimana aspek komitmen lebih tinggi daripada aspek lainnya. 

Menurut Maddi  (2002) apabila komitmen dalam hardiness seseorang lebih tinggi 

daripada aspek yang lain akan ada kecenderungan  tidak adanya individualitas. 
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Selain itu kegiatan di SMA Pangudi Luhur Van Lith yang ada dan sistem 

pendidikan yang diterapkan membantu para peserta didik untuk membentuk 

hardiness dalam diri siswa-siswi. Menurut Wisudawati, Hastuti, dan Sahrani (2017) 

hardiness dapat dilatihkan kepada seseorang dengan berinteraksi dengan orang 

lain secara suportif, adapun sistem pendidikan di SMA Pangudi Luhur Van Lith 

juga menerapkan sistem pendampingan bagi para peserta didik dengan suportif 

seperti sapaan, melibatkan setiap siswa dalam membuat kesepakatan dalam 

kehidupan berasrama, komunikasi dan dialog.  

Proses penelitian berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi dalam 

penelitian ini masih terdapat keterbatasan sehinngga terdapat kelemahan dalam 

penelitian ini, yang meliputi: 

1. Penelitian menggunakan try out terpakai, hal ini dikarenakan sulitnya 

pengaturan jadwal para subjek dan pihak sekolah hanya memberi ijin sekali 

untuk pengambilan data. 

2. Terdapat pencemaran data dalam penelitian, sebab penelitian ini 

menggunakan metode try out terpakai, sehingga banyak item-item yang gugur.. 

3. Sebaran data penelitian tidak normal, oleh sebab itu hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan. 

4. Terdapat subjektivitas dalam pengerjaan skala stres akademik, sebab tidak 

terdapat batasan yang pasti dalam alternatif jawaban yang disediakan oleh 

peneliti yaitu sering, dan sangat sering. 

 


