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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Uji Asumsi 

Uji asumsi merupakan tahap awal sebelum dilakukan uji hipotesis 

terhadap hasil data penelitian. Uji asumsi terdiri dari dua macam, yaitu uji 

normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya sebaran data penelitian dengan mengunakan uji non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov Z dan uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan antar variabel linear atau tidak secara signifikan. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap dua skala penelitian, yaitu skala 

subjective well-being dan skala stres akademik. Adapun acuan yang 

digunakan dalam uji normalitas yaitu nilai signifikasi atau p sebesar 0,05, 

apabila p>0,05 dapat dikatakan data berdistribusi normal dan apabila p<0,05 

dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal. Hasil dari uji normalitas 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Subjective Well-Being pada Mahasiswa 

Hasil uji normalitas terhadap skala subjective well-being pada mahasiswa 

yaitu nilai K-SZ=0,970 (p>0,05) sehingga dapat dikatakan sebaran data 

berdistribusi normal. 

b. Stres Akademik 

Hasil uji normalitas terhadap skala stres akademik yaitu nilai K-SZ=1,172 

(p>0,05) sehingga dapat dikatakan sebaran data berdistribusi normal. 
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2. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas antara variabel stres akademik dengan subjective well-

being menunjukkan nilai Flinear = 10,918 (p<0,05) sehingga dapat dikatakan 

adanya hubungan yang linear dan signifikan antara dua variabel tersebut. 

5.1.2 Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, hasil data penelitian masuk pada tahap uji 

hipotesis dengan menggunakan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) versi 16.0 for Windows. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah 

hipotesis yang diajukan diterima atau tidak. Dalam uji hipotesis ini menggunakan 

teknik korelasi Product Moment Pearson dikarenakan sebaran data berdistribusi 

normal. Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis ini yaitu nilai rxy = -0,413 (p<0,01) 

dan menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara stres 

akademik dengan subjective well-being pada mahasiswa. 

5.2 Pembahasan 

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai rxy = -0,413 (p<0,01) yang berarti 

terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara stres akademik dengan 

subjective well-being pada mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

rendah stres akademik maka semakin tinggi pula subjective well-being pada 

mahasiswa, begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat stres akademik maka 

semakin rendah pula tingkat subjective well-being pada mahasiswa dan dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zhong (2009) mengenai 

hubungan antara stres akademik dengan SWB pada mahasiswa yang lulus di 

sebuah universitas di China Utara yaitu terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara stres akademik dengan SWB dengan nilai rxy = -0,270 (p<0,01), 
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di mana seorang mahasiswa yang mengalami stres akademik yang kronis atau 

berlebihan akan memiliki tingkat SWB yang rendah. Ketika stres pada 

mahasiswa dinilai negatif atau berlebihan sampai pada batas tertentu dapat 

memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis, kinerja akademik dan SWB mereka. 

Dari hasil penelitian yang ada maka dapat dikatakan bahwa stres 

akademik memiliki pengaruh terhadap SWB seseorang. Seperti pendapat Yovita 

dan Asih (2018) bahwa stres akademik dinilai sebagai suatu pengalaman yang 

kurang menyenangkan dan berdampak negatif bagi individu, seperti merasa 

marah dan sakit. Stres akademik juga dapat menimbulkan respon emosional 

berupa perasaan cemas, takut, merasa bersalah, dan sedih serta berdampak 

pada penurunan SWB yang dimiliki. Myers dan Diener (1995) juga 

mengungkapkan bahwa seseorang dengan SWB yang rendah seringkali 

memandang rendah kehidupannya dan menganggap bahwa peristiwa yang 

terjadi merupakan peristiwa yang kurang menyenangkan sehingga menimbulkan 

emosi yang tidak menyenangkan seperti depresi, kecemasan dan kemarahan. 

Pengaruh stres akademik terhadap SWB dapat dilihat pada sumbangan 

efektif yaitu sebesar 17,06%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 82,94% 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga diri, kontrol diri, hubungan positif 

(dengan teman sebaya), optimisme, kepribadian ekstraver, faktor demografi (usia 

dan jenis kelamin), tujuan, dan tugas-tugas akademik. Dari sumbangan efektif 

variabel stres akademik sebesar 17,06% terhadap variabel subjective well-being 

pada mahasiswa, dapat dikatakan bahwa stres akademik merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi subjective well-being pada mahasiswa. 

Peneliti juga melakukan analisis korelasi antara gejala fisik, gejala 

kognitif, gejala emosional, dan gejala perilaku dengan subjective well-being pada 
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mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa gejala kognitif dan gejala 

emosional memiliki nilai korelasi yang sangat signifikan dengan SWB. Pada 

gejala kognitif koefisien korelasi paling tinggi yang mempengaruhi SWB pada 

mahasiswa ditunjukkan dengan nilai rbx|y = -0,485 (p<0,05). Selain itu, koefisien 

korelasi tertinggi kedua yaitu gejala emosional mempengaruhi SWB ditunjukkan 

dengan nilai rbx|y = -0,385 (p<0,05). Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari 

Schiffrin dan Nelson (2010)  yang menyatakan bahwa stres yang dirasakan 

berkorelasi negatif dengan kebahagiaan, di mana kebahagiaan merupakan 

bagian dari SWB. Selain itu, coping style juga berperan penting bagi 

kebahagiaan seseorang. Ketika dihadapkan pada banyaknya stres, individu yang 

mengaktifkan coping dapat mempertahankan tingkat kebahagiaan yang lebih 

tinggi, sedangkan individu yang tidak mengaktifkan coping akan mengalami 

penurunan kebahagiaan. 

Nilai koefisien korelasi pada gejala perilaku menunjukkan nilai               

rdx|y = -0,252 (p<0,05) menyatakan bahwa gejala perilaku memiliki korelasi 

signifikan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi SWB pada mahasiswa. 

Sedangkan pada gejala fisik menunjukkan nilai rax|y = -0,201 (p>0,05) sehingga 

hasil tersebut menyatakan bahwa gejala fisik tidak memiliki korelasi dengan SWB 

dan bukan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi SWB pada mahasiswa. 

Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan stres akademik dan 

subjective well-being pada mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Pada variabel stres akademik 

diperoleh mean empirik (Me) sebesar 35,02, mean hipotetik (Mh) sebesar 42 

dengan standar hipotetik (SDh) sebesar 14 maka hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa stres akademik yang dirasakan mahasiswa pada saat 
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penelitian tergolong sedang. Sedangkan pada variabel subjective well-being 

pada mahasiswa diperoleh mean empirik (Me) sebesar 43,91, mean hipotetik 

(Mh) sebesar 40 dengan standar hipotetik (SDh) sebesar 8 maka hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat subjective well-being yang dimiliki 

mahasiswa pada saat penelitian juga tergolong sedang. 

Stres akademik merupakan salah satu peristiwa yang dialami dan 

dirasakan oleh mahasiswa. Individu yang sering merasakan stres akademik akan 

lebih banyak merasakan emosi negatif daripada emosi positif saat menjalani 

kegiatan perkuliahan sehingga hal tersebut berdampak negatif pada SWB 

individu. Dalam penelitian ini mahasiswa merasakan stres akademik dalam 

kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa stres akademik tidak selalu 

berdampak negatif, namun juga dapat berdampak positif. Stres yang dilihat 

melalui sudut pandang positif atau yang biasa dikenal dengan eustress 

(Harrington, 2013). Stressor dapat menjadi sebuah tantangan yang mendorong 

diri untuk tampil secara optimal dan tumbuh secara psikologis. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Nasution (2007) dimana stres mampu untuk meningkatkan 

kewaspadaan, kesiagaan mental, kognisi, dan performansi individu, serta 

eustress juga mendorong individu untuk menciptakan sesuatu. Mahasiswa yang 

merasakan eustress justru akan lebih siap ketika menghadapi tugas-tugas 

akademik dan dapat menyelesaikannya dengan baik serta mencapai prestasi 

akademik yang diharapkan. Dengan demikian mahasiswa angkatan 2017 juga 

merasakan dampak positif dari stres akademik yang dirasakan selama berkuliah. 

Selain itu hasil penghitungan menunjukkan bahwa SWB pada mahasiswa 

aktif angkatan 2017 pada Program Studi Teknologi Pangan berada pada kategori 

sedang, dan stres akademik yang dirasakan berada pada kategori sedang. Hal 
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tersebut dikarenakan mahasiswa dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik, 

baik dalam bidang akademik maupun sosial. Mahasiswa juga merasa bahwa 

tanggung jawab yang ada merupakan sesuatu yang harus dijalani dan dapat 

menerima setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sebagai seorang 

mahasiswa, salah satunya yaitu merasakan stres akademik.  

Selain itu, stres akademik membentuk kontrol diri yang baik pada 

mahasiswa dalam menghadapi setiap peristiwa yang dihadapi selama mengikuti 

kegiatan perkuliahan. Menurut Compton dan Hoffman (2012) kontrol diri 

mengaktifkan proses emosi, perilaku dan aktivitas fisik sehingga terlibat dalam 

proses pengambilan keputusan, mengerti, memahami, dan mengatasi 

konsekuensi serta memaknai keputusan yang telah diambil atas suatu peristiwa 

tertentu. Kontrol diri menyebabkan mahasiswa dapat mengatasi stres akademik 

yang dirasakan sehingga mampu berpikir secara positif dan melakukan hal-hal 

yang menyenangkan selama mengikuti perkuliahan.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan latar belakang masalah 

yang menyatakan bahwa adanya permasalahan terkait dengan SWB pada 

mahasiswa yang disebabkan oleh stres akademik. Selain itu, tidak menutup 

kemungkinan masih ada faktor lain dari SWB yang bisa mempengaruhi tingkat 

SWB pada mahasiswa khususnya di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

Secara keseluruhan proses penelitian berjalan dengan lancar. Akan tetapi 

dalam penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan sehingga terdapat 

beberapa kelemahan yang meliputi : 

1. Penelitian ini menggunakan jenis try out terpakai dengan berdasarkan 

pertimbangan dari peneliti yaitu terbatasnya waktu untuk melakukan 
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pengambilan data, dikarenakan pada hari tersebut merupakan hari terakhir 

mahasiswa ujian sehingga jumlah subjek yang diperoleh juga cukup sedikit.  

2. Pemilihan subjek penelitian hanya terbatas pada satu angkatan saja, 

dikarenakan beban akademik pada setiap angkatan berbeda-beda. 

3. Peneliti tidak melakukan kontrol demografi dari mahasiswa aktif yang sedang 

menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian. 
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