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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1      Hasil Penelitian 

5.1.1 Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

asumsi. Uji asumsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data 

penelitian normal atau tidak dan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

yang linier antara variabel tergantung dan variabel bebas pada penelitian ini. Uji 

asumsi sendiri terdiri dari dua jenis yaitu uji normalitas dan uji linearitas.  

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas variabel dukungan sosial dengan menggunakan 

Kolomogorov-Smirnov Z menunjukkan angka 1,063 dengan Sig 

sebesar 0,208 (p>0,05) yang berarti distribusi persebaran data 

bersifat normal. Sementara itu, hasil uji normalitas variabel stres 

akademik dengan menggunakan Kolomogorov-Smirnov Z 

menunjukkan angka 0,913 dengan Sig sebesar 0,375 (p>0,05) yang 

berarti distribusi persebaran data bersifat normal. Hasil uji normalitas 

ini dapat dilihat pada lampiran E-1. 

2. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas menggunakan korelasi yang linier antara Dukungan 

Sosial Rekan sesama Siswa Penerbang dengan Stres Akademik 

menunjukan hasil Flin = 1,346 dengan Sig sebesar 0,256 (p>0,05) 

yang berarti data tidak linier. Hasil uji linieritas ini dapat dilihat pada 

lampiran E-2. 
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5.1.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

Dukungan Sosial sesama Rekan dengan Stres Akademik pada Siswa Penerbang 

Sekolah Penerbangan “X”. Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson dengan bantuan software SPSS 22.0 for 

Windows. Hasil yang diperoleh koefisien korelasi rxy = 0,214 dengan p=0,128 

(p>0,05). Hal ini menunjukkan korelasi antara Dukungan Sosial sesama Siswa 

Penerbang dengan Stres Akademik pada Siswa Penerbang Sekolah 

Penerbangan “X” tidak signifikan, dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

adanya korelasi negatif antara dukungan sosial sesama rekan dengan stres 

akademik pada siswa penerbang ditolak. 

 

5.2      Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan korelasi  Pearson, diperoleh 

hasil bahwa hipotesis yang telah peneliti ajukan ditolak. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya hasil korelasi rxy = 0,214 dengan p=0,128 (p>0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Dukungan Sosial Rekan 

sesama Siswa Penerbang dengan Stres Akademik pada Siswa Penerbang 

Sekolah Penerbangan “X”. Karena hasil penelitian ini menghasilkan hipotesis 

yang ditolak, maka peneliti mencari data tambahan demi memperkuat uji statistik 

yang telah dilakukan dengan menggunakan angket kualitatif tambahan. Angket 

kualitatif tersebut berisi pertanyaan “apa yang anda ketahui tentang “dukungan / 

support dari rekan sesama siswa penerbang ?” serta “bagaimana perasaan anda 

ketika mendapat dukungan / support dari rekan sesama siswa penerbang ?”. 
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Tentunya, peneliti mengedarkan angket tambahan kepada responden yang sama 

dengan yang mengisi angket kuantitatif. 

Berdasarkan respon yang didapatkan dari angket kualitatif, dukungan 

sosial dari rekan sesama siswa penerbang tidak berpengaruh begitu besar pada 

keberlangsungan mereka dalam belajar. Hal tersebut disebabkan karena sejak 

mereka masuk menjalankan pendidikan mereka mengaku memang 

membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk saling membantu perihal belajar 

baik itu belajar pelajaran ground (pelajaran yang didapat di kelas sebelum 

diajarkan terbang dengan menggunakan pesawat sesungguhnya) maupun saat 

belajar terbang sungguhan. Namun, disatu sisi, mereka juga diajarkan 

bagaimana untuk menjadi seorang individu yang dapat berdikari. Doktrin tersebut 

mereka dapatkan ketika mereka ditempa pada masa basis kemiliteran mereka 

yang disebut dengan RINDAM pada awal masa kependidikan.  

Penanaman doktrin tersebut bertujuan untuk mempersiapkan diri mereka 

ketika memasuki dunia maskapai atau bisa dikatakan dunia kerja yang 

sesungguhnya bagi seorang pilot dimana dalam kondisi apapun, dapat atau tidak 

dapat dukungan dari sesama rekan pilot ataupun dari pihak lain, mereka tidak 

boleh terpengaruh atau merasa tergantung. Mereka harus tetap dapat belajar 

dan mengupgrade diri serta menjalankan tugas dengan baik apapun kondisinya 

sehingga pesawat yang dibawa dapat lepas landas dan mendarat dengan baik 

tanpa ada kekurangan sedikitpun. Hal ini tentunya membawa dampak pada 

kepribadian siswa penerbang bersangkutan karena sifat individualistis mereka 

secara langsung terbentuk dimana dalam segala hal yang berkaitan dengan 

pekerjaannya sebisa mungkin harus dapat mereka selesaikan sendiri.  
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Salah satu contoh pemberlakuan dari doktrin kemandirian yang mereka 

dapatkan adalah ketika mereka belajar terbang. Setiap siswa penerbang 

memang didampingi oleh instruktur disampingnya, namun, instruktur terbang 

yang mendampingi akan berlaku sebagai handicapped (pengkondisian seolah – 

olah terjadi human error saat terbang sehingga tidak dapat mengambil suatu 

keputusan apabila terjadi sesuatu hal yang kurang mengenakan saat terbang). 

Dimana disini, instruktur hanya akan duduk diam saja, mengamati, membiarkan 

siswa penerbang yang “bekerja” sesuai dengan apa yang mereka dapatkan 

selama berada di ground class (kelas teori). Hal tersebut sengaja dikondisikan 

agar siswa penerbang terbiasa melakukan segala hal sendiri dari mulai start up 

engine (menyalakan mesin pesawat) sampai dengan nanti closing down 

(mematikan mesin pesawat). Instruktur juga ingin melihat apa yang siswa 

penerbang bersangkutan lakukan apabila terjadi hal – hal yang yang sekiranya 

berdampak kurang baik untuk penerbangan seperti misalnya cuaca buruk, dan 

lain sebagainya. Segala bentuk koreksi, teguran, dan pujian akan disampaikan 

setelah landing untuk kemudian dijadikan pembelajaran bagi siswa penerbang 

bersangkutan untuk penerbangan berikutnya.  

Hal tersebut berlaku ketika nanti mereka sudah terbang menjadi seorang 

pilot sungguhan di maskapai. Ketika sudah berkarier di dunia penerbangan 

mereka memang terbang dalam formasi dua orang yaitu PIC (Pilot in Command 

– biasanya disebut captain) dan SIC (Second in Command – biasanya disebut 

Co – Pilot), namun, masing – masing individu tersebut baik PIC maupun SIC 

harus memahami betul bagaimana situasi dan kondisi penerbangan mereka 

pada hari tersebut. Situasi dan kondisi yang harus dipahami oleh pilot ketika 

mereka terbang antara lain cuaca sampai kondisi kesehatan satu sama lain di 
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hari itu. Hal tersebut memiliki tujuan yaitu apabila ketika bertugas sampai terjadi 

sesuatu yang buruk, dan salah satu dari kedua pilot yang terbang mengalami 

handicapped, pilot yang satunya langsung bisa mengambil alih kendali untuk 

berusaha mengambil tindakan untuk meminimalisir kejadian buruk pada pesawat 

yang akan membahayakan seluruh penumpang dan awak kabin.  

Jadi, kondisi dimana siswa penerbang menerima atau tidaknya dukungan 

sosial yang diberikan oleh rekannya itu kembali lagi ke diri siswa penerbang yang 

bersangkutan. Hal tersebut membuktikan bahwa selain dukungan sosial, ada 

faktor lain yang bisa memengaruhi stres yaitu faktor karakteristik kepribadian 

yang dikemukakan oleh Smet (1994). Faktor karakteristik kepribadian ini salah 

satunya meliputi sifat daripada individu yang bersangkutan dimana dalam 

penelitian ini, sifat individualistis yang dominan muncul pada siswa penerbang 

yang disebabkan oleh doktrinasi RINDAM memengaruhi penerimaan dukungan 

sosial yang seharusnya dapat menurunkan stres namun pada siswa penerbang 

tidak berdampak apa – apa.  

Selain karena faktor karakteristik kepribadian dari individu siswa 

penerbang sendiri, sebab lain yang membuat hipotesis dari penelitian ini ditolak 

adalah karena aspek pada salah satu skala penelitian seluruh item nya tidak 

valid setelah dilakukan tiga kali percobaan. Aspek yang item nya tidak valid 

seluruhnya tersebut adalah aspek psikologis pada skala stres akademik. 

Padahal, ketika individu mengalami stres, hal yang paling utama terserang 

adalah psikisnya bukan hanya biologisnya saja. Karena tidak valid inilah, maka 

skala tersebut tidak dapat digunakan mengukur stres akademik secara 

komprehensif. Menurut Azwar (2018) item yang tidak valid dapat dipengaruhi 
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oleh beberapa faktor seperti misalnya kondisi individu, situasi sekitar pada saat 

individu mengerjakan tes, serta motivasi individu. 

Kondisi individu dapat memengaruhi pengisian skala. Penelitian yang 

dilakukan oleh Adliyani (2015) menyatakan bahwa kondisi fisik seseorang dapat 

memengaruhi perilakunya dalam keseharian pun dalam melakukan suatu 

kegiatan yang menjadi rutinitasnya sehari – hari. Hal ini tentu dapat saja terjadi 

pada siswa penerbang yang menjadi responden dari penelitian ini. Ditambah lagi, 

jarak yang jauh antara peneliti dengan responden serta penggunaan google form 

sebagai media pengisian skala, membuat peneliti tidak dapat melihat secara 

langsung bagaimana kondisi dari siswa penerbang saat melakukan pengisian 

skala. Kondisi yang dimaksud disini adalah apakah siswa penerbang seluruhnya 

dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak, kemudian, apakah dalam pengisian 

skala mengisi sendiri atau melakukan kerjasama dengan temannya.  

Situasi di sekitar individu pada saat melakukan pengisian skala juga 

sedikit banyak dapat memengaruhi. Situasi yang dimaksud adalah keadaan dari 

lingkungan tempat dimana individu berada. Lingkungan sedikit banyak dapat 

mempengaruhi perilaku individu yang tinggal di lingkungan tersebut (Handono & 

Bashori, 2013). Kemungkinan pada saat pengisian skala, individu berada dalam 

lingkungan yang ramai sehingga kurang kondusif dan dapat menyebabkan 

kurang maksimal dalam mengisi skala. Hal ini bisa disebabkan karena pada saat 

peneliti menyebar skala, siswa penerbang angkatan 38 sedang dalam kondisi 

bebas tugas sehingga kemungkinan mereka banyak bermain untuk 

mengistirahatkan diri sejenak dari kegiatan yang begitu padat.  

Semakin tinggi motivasi dari individu maka akan semakin baik pula 

mereka bersikap (Putra, 2010). Hal ini tentunya dapat terjadi pada siswa 
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penerbang yang menjadi responden dalam penelitian ini dimana mereka saat 

melakukan pengisian skala merasa tidak mendapat keuntungan apa – apa, jadi 

bisa saja mereka bersikap seenaknya atau sesuka hati mereka pada saat 

pengisian skala. 

Berdasarkan artikel yang peneliti dapat dari Datariset.Com juga 

menyatakan bahwa salah satu penyebab yang menyebabkan item gugur adalah 

karena terlalu banyaknya pernyataan yang diajukan. Hal ini dapat saja terjadi 

mengingat item yang peneliti ajukan sangat banyak. Skala stres akademik 

memiliki 20 butir item  sedangkan untuk skala dukungan sosial memiliki 40 item. 

Hal tersebut bisa saja menyebabkan siswa penerbang bosan dan menyebabkan 

mereka asal mengisi tanpa membaca pernyataan yang ada dalam skala terlebih 

dahulu. 

Kelemahan dari penelitian ini antara lain adalah peneliti kesulitan untuk 

menemukan jurnal yang bertemakan dukungan sosial rekan sebaya dengan stres 

akademik yang hipotesisnya ditolak. Sebagian besar jurnal yang ada 

hipotesisnya selalu diterima yang berarti terdapat korelasi negatif signifikan 

antara dukungan sosial dengan stres akademik. Kelemahan lainnya pada 

penelitian ini adalah tidak komprehensifnya skala stres akademik yang digunakan 

untuk mengukur tingkat stres akademik pada siswa penerbang. Hal tersebut 

dikarenakan seluruh item pada salah satu aspek yaitu aspek psikologis gugur, 

sehingga kurang dapat mengukur tingkatan stres akademik pada siswa 

penerbang dengan komprehensif. Penyebab dari gugurnya seluruh item aspek 

psikologis pada skala stres akademik adalah kurang baiknya item pada skala 

stres akademik. Selain itu, bisa juga disebabkan karena jumlah responden terlalu 

sedikit. Menurut Gable (dalam Azwar, 1995) agar hasil analisis dalam 
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penskalaan lebih cermat dan stabil, banyak responden seharusnya 6 – 10 kali 

lipat dari jumlah item yang akan dianalisis. Seharusnya, jumlah responden dalam 

penelitian ini berjumlah kurang lebih 120 responden. Hasil 120 tersebut 

didapatkan dari 6 dikali 20. Angka 20 merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah 

item pada skala stres akademik.  
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