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BAB 5 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Sebelum data penelitian dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi. Uji dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji lilieritas. 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji suatu distribusi data dapat 

dikatakan normal atau tidak. Uji normalitas dilihat dari skor Kolmogrov-

Smirnov Z (K-S Z) sehingga diperoleh hasil berikut : 

1. Pada variabel stres diperoleh nilai K-S Z = 0,959 dan p = 0,316 (p > 

0,05), yang bermakna bahwa data stres memiliki distribusi data yang 

normal. 

2. Pada variabel dukungan sosial diperoleh nilai K-S Z = 0,929 dan p = 

0,354 (p > 0,05), yang bermakna bahwa data dukungan sosial memiliki 

distribusi data normal. 

B. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linier 

antara variabel bebas dengan variabel tergantung pada penelitian ini. Uji 

linieritas ini dapat dilihat dari skor F Linier, maka diperoleh hasil yaitu 

antara variabel dukungan sosial (X) dengan stres (Y) diperoleh skor F = 

28,325 dan p = 0,000 (p < 0,05), yang bermakna bahwa ada hubungan 

yang linier antara dukungan sosial dengan stres. 
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5.1.2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan Teknik 

Analisis Korelasi Product Moment untuk hipotesis maka diperoleh hasil 

rxy = -0,609, serta p = 0,000 (p < 0,01) yang berarti hipotesis diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara dukungan sosial dengan stres. Semakin tinggi dukungan sosial 

yang dimiliki maka semakin rendah stres yang dimiliki oleh ibu single 

parent, begitu pula sebaliknya. 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil hipotesis menggunakan teknik analisis korelasi 

pearson, diperoleh skor rxy = -0,609 serta p = 0,000 (p < 0,01). Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

dukungan sosial dengan stres. Hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi 

dukungan sosial yang dimiliki bahwa semakin rendah stres yang 

dirasakan ibu single parent, begitu pula sebaliknya. Hasil di atas juga 

menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi stres pada ibu single parent 

adalah dukungan sosial. Dwiyanti (dalam Aprilia, 2013) menyatakan 

bahwa salah satu faktor mempengaruhi stres pada ibu single parent 

adalah dukungan sosial. Artinya, stres akan cenderung muncul pada 

seseorang yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial 

mereka. Dukungan sosial di sini bisa berupa dukungan dari lingkungan 

keluarga, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. 

Dari hasil penelitian ini ibu single parent membutuhkan dukungan 

sosial dari orang-orang di sekitarnya dikarenkan jika mendapat dukungan 
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sosial dari orang-orang di sekitarnya maka ibu single parent akan merasa 

mendapatkan penghargaan dan penerimaan yang positif. Ibu single 

parent akan merasa lebih tenang, percaya diri, dapat mencurahkan isi 

hatinya, mendapatkan masukan dari keluarga, terbantu ketika ada 

masalah, mendapatkan pertimbangan untuk mengambil keputusan 

sehingga stres yang dialami oleh ibu single parent ini akan berkurang. 

Sedangkan ibu single parent yang tidak mendapatkan dukungan sosial 

dari orang-orang di sekitarnya cenderung lebih rentan mengalami stres 

karena tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hatinya, menjadi 

rendah diri karena statusnya, tidak ada yang membantu menghadapi 

masalah. Pernyataan ini sejalan dengan Broussard, Joseph, dan 

Thompson (2012), ibu single parent yang kurang menerima dukungan 

sosial dari orang sekitar cenderung lebih rentan mengalami stres. 

Sarason (dalam Kumalasari dan Ahyani, 2012) mengatakan bahwa 

bagi ibu single parent dukungan sosial sangat diperlukan untuk 

menanggulangi stres. Karena semakin besar dukungan sosial yang 

diterima maka semakin rendah tingkat stresnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari ibu single parent di Desa Ketanggi ini 

sangat kurang mendapatkan dukungan sosial dari orang sekitarnya. Dari 

hasil yang didapatkan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak 

ibu single parent yang kekurangan dukungan sosial karena lebih memilih 

menutup diri dan tidak mau membagi masalahnya kepada orang sekitar 

dan orang sekitar juga tidak memberikan perhatian yang lebih kepada ibu 

single parent di Desa Ketanggi ini.  
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Berdasarkan hasil analisis data empiris, diketahui bahwa variabel 

dukungan sosial menunjukkan hasil mean empiric (Me) sebesar 39,26. 

Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 45 yang memiliki 

makna bahwa dukungan sosial memiliki mean hipotetik (SDh) sebesar 9, 

maka dapat dilihat bahwa dukungan sosial dalam penelitian ini tergolong 

rendah. Hal ini berarti bahwa dukungan sosial yang didapatkan oleh ibu 

single parent dideskripsikan sedang cenderung rendah. Ibu single parent 

tidak memiliki dukungan sosial untuk mengatasi stresnya. 

Berdasarkan hasil analisis data pada stres memiliki hasil mean 

empiric (Me) sebesar 43,72. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik 

(Mh) sebesar 37,5 dan standart deviasi hipotetik (SDh) 7,5, maka dapat 

dilihat bahwa stres dalam penelitian ini tergolong sedang cenderung 

tinggi. Selain itu pada hasil penelitian ini, dukungan sosial memiliki 

sumbangan efektif sebesar 37,1% terhadap stres. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Akmalia (2013), menyatakan ibu yang berstatus 

single parent lebih mengalami stres yang diakibatkan banyaknya stresor 

yang diterima. Masalah terkait pada sisi psikologis yaitu berupa perhatian 

dan dukungan dari orang disekitarnya. Yang berarti terdapat hubungan 

negatif antara dukungan sosial dengan stres pada ibu single parent. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari kelemahan 

yang dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, sehingga dapat 

memengaruhi hasil penelitian tersebut, yaitu : 
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1. Item stres yang digunakan kurang mengukur stres pada ibu single 

parent, karena masih ada item yang sifatnya umum, tidak 

menjelaskan mengenai permasalahan ibu single parent. 

2. Item yang digunakan dalam skala dukungan sosial tidak 

membedakan sumber dukungan sosialnya. 

3. Selain itu jumlah item-item dirasa masih terlalu banyak sehingga 

menyebabkan munculnya kejenuhan pada diri subjek ketika mengisi 

skala. 


