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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1.  Hasil Penelitian 

 

5.1.1.  Uji Asumsi 

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji asumsi mengunkan alat bantu (SPPS) 

versi 20.0. proses penghitungan normalitas mengunakan Kolmogorov Smirnov Test 

yang terdapat pada (SPPS). 

5.1.2.  Uji Normalitas 

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji normalitas mengunakan Kolmogorov 

Smirnov Test yang terdapat pada SPSS dalam versi 20.0. Data dapat dikatakan 

berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). Data 

dari hasil penelitian menunjukan. 

1. Nilai signifikan skala perilaku stres akademik yaitu P = 0,522 yang artinya p > 

0,05. Sehingga bisa disimpulkan distribusi variabel stres akademik normal. 

2. Nilai signifikan skala perilaku konsumsi minuman beralkohol yaitu p = 0,531 

yang artinya p > 0,05. Sehingga bisa disimpulkan distribusi variabel perilaku 

konsumsi minuman beralkohol normal. 

Dari hasil uji asumsi yang dilakukan terhadap variabel stres akademik dan 

perilaku konsumsi minuman beralkohol, dapat disimpulkan kedua variabel tersebut 

memiliki sebaran data yang normal. 

5.1.3. Uji Liniearitas  

Uji linearitas dilakukan agar mengetahui hubungan antara variabel perilaku 

konsumsi minuman beralkohol dan variabel stres akademik memiliki hubungan yang 
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linier atau tidak secara signifikan. Hasil uji linearitas antara kedua variabel diperoleh 

nilai signifika F = 21,407 dengan p > 0,05 berdasarkan hasil uji linieritas bisa 

disimpulkan variabel perilaku konsumsi minuman beralkohol dan variabel stres 

akademik memiliki hubungan yang linier. 

5.2. Uji Hipotesis 

Setelah dilaksanakan proses penghitungan uji asumsi, peneliti melakukan uji 

hipotesis dengan menggunkan SPSS versi 20.0 pengujian hipotesis dilakukan untuk 

menguji hubungan antara perilaku konsumsi minuman beralkohol dan stres akademik. 

Metode yang digunakan menggunakan korelasi product moment.  

Hasil dari uji hipotesisi pada penelitian diketahui bahwa rxy 0,600 yang berarti 

hubungan antara stres akademik dan perilaku konsumsi minuman beralkohol adalah 

hubungan positif. Berarti hubungan antara variabel stres akademik dengan perilaku 

konsumsi minuman beralkohol yang menunjukan, individu yang mengalami stres 

akademik, ketika stres akademik yang dialami meningkat maka konsumsi alkohol juga 

ikut meningkat, begitu juga sebaliknya. Diketahui juga p= 0,000 dengan itu, maka p< 

0.01 atau sehingga dinyatakan hubungan sangat signifikan. 

5.3. Pembahasan 

Setelah dilakukan uji korelasi terhadap variabel stres akademik dan variabel 

perilaku konsumsi minuman beralkohol menunjukan hubungan sangat signifikan.  

Tanggung jawab dan beban dalam dunia perkuliahan mengakibatkan mahasiswa 

mudah mengalami stres akibat dari berbagai macam tuntutan akademik. Govaerts 

dan Gregoire, (2004) mengungkapkan tingkat stres pada kalangan mahasiswa cukup 

tinggi dan mengalami kenaikan pada setiap semesternya.  
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 Bagi mahasiswa yang berasal dari Papua minuman beralkohol bukanlah hal 

yang baru lagi, alkohol selalu ada pada acara pesta ataupun saat kumpul Bersama. 

Mahasiswa Papua yang sedang menjalankan proses perkuliahan di Semrang 

mengalami berbagai kesulitan, selalu susah dalam bidangpendidikan. Hal ini juga 

terjadi pada mahasiswa Papua. Dampak dari tuntutan dan beban yang tinggi membuat 

mahasiswa Papua mengkonsumsi alkohol sebagai penghilang stres. Hal ini pun 

dikatakan oleh Mekonen, dkk (2017) faktor mahasiswa mengkonsumsi minuman 

beralkohol sebagai pengobatan terhadap diri sendiri untuk melepaskan diri dari stres 

yang dihadapinya. Hal ini senada dengan pendapat  Widianti dalam Surwatika, Nurdin 

dan Ruhmadi (2014), dampak dari berbagai beban akademik yang dialami oleh 

mahasiswa membuat mahasiswa mengalami stres yang berat yang dapat memicu 

mahasiswa mengkonsumsi minuman beralkohol  

Penelitian yang dilakukan Mphele, Gralewski, dan Balogun (2013) juga 

mengatakan terdapat  hubungan yang positif antara stres akademik tinggi dan 

kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol pada mahasiswa. Yusoff (2010) 

melakukan penelitian mengenai masalah perilaku minum alkohol pada mahasiswa, 

stres akademik memberikan kontribusi sebesar 26,1%. Hal ini lah menunjukkan faktor 

penyebab mahasiswa mengkonsumsi minuman beralkohol adalah permasalahan 

dalam akademisnya, khususnya  mendapat nilai yang rendah dan tekanan berprestasi 

ataupun tuntutan dari keluarga. 

Ketika seseorang mengalami stres yang tinggi dan ingin menenangkan pikiran, 

sebagian orang memilih mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai cara untuk 

mereduksi stress (Yussof, 2010). Ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 
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Briony dan Ben (2017) hampir 60% orang dewasa mengkonsumsi minuman 

beralkohol untuk mengatasi stres. Dengan mengkonsumsi minuman alkohol ketika 

mengalami tekanan-tekanan dapat membuat lebih merasa rileks dan melupakan 

masalah yang dihadapi. 

Hasil olah data penelitian menunjukan bahwa hasil Mean Hipotetik stres 

akademik (MH) adalah sebesar 67,1 dan dapat dikatakan bahwa hasil batas nilai  

dalam kategori sedang. Hasil perilaku konsumsi minuman alkohol (MH) adalah 

sebesar 60,18 dan dapat dikatakan bahwa hasil batas nilai  dalam kategori sedang. 

Peneliti mengetahui penelitian ini memiliki kelemahan beberapa subjek yang 

kurang teliti dalam pengisian skala sehingga tidak ikut diolah.  Serta dalam penguran 

perilaku konsumsi minuman beralkohol, skala perilaku tidak mengukur  secara presisi 

terhadap perilaku konsumsi minuman beralkohol.


