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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, data yang telah terkumpul 

terlebih dahulu dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan uji asumsi 

sehingga langkah penelitian selanjutnya menjadi lebih efektif. Adapun 

uji asumsi yang dilakukan peneliti yaitu:. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan sebelum analisis data dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah distribusi penyebaran data normal atau 

tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One 

Sample Komolgrov-Smirnov Test pada program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS). Acuan yang dipakai adalah 

dengan menetapkan nilai p>0,05 untuk mengetahui bahwa data 

berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini 

dapat dilihat pada table 5.1:  

Tabel 5.1. 
Hasil Uji Normalitas Variabel Terikat (Y) dan  

Variabel Bebas (X1) dan (X2) 

Data  
Nilai K-S Z p  

kecemasan dalam 
melaksanakan tugas 
pengamanan markas 

1,224 0,100 

dukungan sosial  0,825 0,505 

persepsi terhadap 
terorisme 

5,6 0,513 

Keterangan:  
 Dengan (p>0,05) 
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Hasil uji normalitas ketiga varibel menunjukan sebaran data 

berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas data secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran uji normalitas. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dalam regresi linear dan bertujuan untuk 

mengetahui apakah ketiga variabel dalam penelitian ini saling 

berhubungan atau tidak. Data yang telah diuji dapat dikatakan 

linear apabila nilai signifikansi linearitas (p<0,05). Pada uji linearitas 

variabel dukungan sosial  dan kecemasan dalam melaksanakan 

tugas pengamanan markas menunjukkan nilai F-linear=22,943 

dengan signifikansi sebesar 0,00 (p<0,05). Sementara uji linearitas 

persepsi terhadap terorisme dan kecemasan dalam melaksanakan 

tugas pengamanan markas menunjukkan F-linear = 12.856 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut didapat bahwa antara variabel dukungan sosial  dan 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan markas 

memiliki hubungan yang linear dan pengujian variabel persepsi 

terhadap terorisme   dan kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas memiliki hubungan yang linear. Hasil 

pengujian linearitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran uji 

linearitas. 

3. Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya interkorelasi antarvariabel bebas. Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Syarat  apabila nilai VIF<10 dan nilai 

tolerance >0,01, maka tidak ada interkorelasi antar variabel bebas. 

Pengujian multikolinieritas didapatkan nilai tolerance pada 

variabel dukungan sosial  dan persepsi terhadap terorisme sebesar 

0.872 (>0.01) dan nilai VIF sebesar 1.146 (<10). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini bebas 

multikolinieritas. 

B. Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis Mayor 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis mayor adalah bahwa 

terdapat hubungan antara dukungan sosial (X1) dan persepsi 

terhadap terorisme (X2) dengan kecemasan dalam melaksanakan 

tugas pengamanan markas (Y). Hasil analisis data yang diperoleh 

R. sebesar 0,000, nilai F sebesar 14.163 dan p < 0,01. Berdasarkan 

hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang sangat signifikan antara dukungan sosial dan persepsi 

terhadap terorisme dengan kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas. 

2. Hipotesis Minor 

Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis minor, yang mana 

pada penelitian ini hipotesis minor diuji dengan menggunakan 
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analisis korelasi product moment. Adapun hasil uji hipotesis minor 

yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Hipotesis minor pertama  

Hipotesis minor pertama dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan negatif antara dukungan sosial dengan kecemasan 

dalam melaksanakan tugas pengamanan markas pada 

anggota Polri di Akademi Kepolisian. Hasil perhitungan uji 

hipotesis minor pertama diperoleh nilai rx1y sebesar -0,340 

(p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan markas, 

sehingga hipotesis minor pertama dalam penelitian ini diterima.  

b. Hipotesis minor kedua 

Hipotesis minor kedua dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara persepsi terhadap terorisme dengan 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan markas 

pada anggota Polri di Akademi Kepolisian. Hasil perhitungan uji 

hipotesis minor kedua diperoleh nilai rx2y sebesar 0,302 

(p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap 

terorisme dengan kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas, sehingga hipotesis minor kedua dalam 

penelitian ini diterima. 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis mayor yang telah dilakukan ditemukan 

bahwa terdapat hubungan-hubungan yang sangat signifikan antara 

dukungan sosial dan persepsi terhadap terorisme dengan 

kecemasan dalam melaksanakan tugas pengamanan markas pada 

anggota Polri di Akademi Kepolisian. Hasil hipotesis yang signifikan 

ditunjukkan dengan nilai korelasi R sebesar 0,000 dan nilai F sebesar 

14.163 dengan nilai p<0,01.  

Pada penelitian ini kedua variabel bebas yaitu dukungan sosial 

dan persepsi terhadap terorisme memberikan pengaruh sebesar 

18,2% (R2 yang didapat senilai 0,182), sementara 81,8% lainnya 

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor  lain penyebab 

kecemasan yang tidak diteliti pada penelitian, seperti faktor 

emosional, faktor biologis, dan faktor behavioral. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dan 

persepsi terhadap terorisme secara bersama-sama memengaruhi 

kecemasan dalam menjalankan tugas pengamanan markas pada 

anggota Polri di Akademi Kepolisian. Hal ini sesuai dengan teori 

Spielberger (1972), Ramaiah (2003), Nevid, dkk (2014), yang 

menyatakan bahwa dukungan sosial dan persepsi yang berlebih 

terhadap ancaman dapat menjadi faktor penyebab kecemasan. Pada 

penelitian ini juga dapat dilihat bahwa dukungan sosial 
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mempengaruhi kecemasan secara eksternal dan persepsi 

mempengaruhi kecemasan secara internal. 

Dukungan sosial adalah bantuan yang diterima oleh individu dari 

lingkungan sosialnya. Dukungan sosial ini berfungsi sebagai 

pertalian (ikatan) sosial dalam jaringan sosial (Rook, 1985). 

Dukungan sosial dari lingkungan sosial dapat memengaruhi cara 

berpikir seseorang mengenai dirinya, orang lain, dan caranya menilai 

peristiwa-peristiwa yang pernah seseorang alami dalam hidupnya. 

Hal tersebut dikarenakan dukungan sosial mampu memberikan 

perasaan nyaman, rasa peduli, saling merawat, dan saling 

menghargai dari seseorang kepada orang lain (Sarafino, 2014). 

Dukungan sosial ini dapat diberikan dalam bentuk dukungan 

emosional (rasa sayang, empati), informasi (nasehat, saran), 

penghargaan (pujian, dorongan), instrumental (harta, benda), dan 

jaringan sosial (keikutsertaan dalam kelompok). 

Pada penelitian ini dukungan sosial pada anggota Polri dinilai 

berdasarkan bentuk-bentuk dukungan sosial, yaitu dukungan 

emosional, informasi, penghargaan, instrumental, dan jaringan sosial 

yang bersumber dari keluarga,  atasan, rekan kerja, dan lingkungan 

sekitarnya. Pada alat ukur, dukungan emosional, didapatkan dalam 

bentuk perhatian atau ungkapan positif dari pasangan, orangtua, 

atau rekan kerja. Dukungan informasi didapatkan dalam bentuk 

briefing antisipasi terror atau briefing kondisi keamanan terkini. 

Dukungan instrumental didapatkan dalam bentuk pemberian 
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fasilitas-fasilitas keamanan seperti pemberian senjata, pemasangan 

CCTV di tempat-tempat strategis, dan alat pelindung diri (rompi anti 

peluru) saat bertugas dan adanya tunjangan kinerja. Dukungan 

penghargaan didapatkan dalam bentuk ungkapan pujian dari dari 

atasan atau rekan kerja. Dukungan jaringan sosial didapatkan 

dukungan lingkungan sosial atau lingkungan kerja. 

Hipotesis minor pertama dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan negatif antara dukungan sosial dengan kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas pada anggota Polri di 

Akademi Kepolisian, dengan nilai sumbangan efektif dukungan 

sosial (X1) sebesar 15,21%. Hasil perhitungan uji hipotesis minor 

pertama diperoleh nilai r sebesar -0,340 (p<0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas pada anggota Polri di 

Akademi Kepolisian. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin rendah kecemasan 

dalam melaksanakan tugas pengamanan markas pada anggota Polri 

di Akademi Kepolisian begitu pula sebaliknya. 

Hasil ini sesuai dengan teori Sarason & Sarason (1985) yang 

menerangkan bahwa dukungan sosial, baik berupa pemberian 

bantuan, nasehat, informasi, maupun tindakan positif yang didapat dari 

lingkungan sekitar individu akan menjaga dan melindungi penerimanya 

dari perilaku yang negatif, seperti kecemasan. Hasil ini juga sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Singh, Gupta, Sharma, & Mishra 

(2020) pada polisi di Pradesh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dukungan sosial yang cukup pada anggota polisi selama bertugas 

dapat berpengaruh baik terhadap kesehatan mental anggota polisi. 

Pada penelitian ini kesehatan mental yang diukur adalah depresi, 

agresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, masalah psikosomatis, 

keinginan untuk bunuh diri, dan usaha.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Maran, Varetto, Zedda, & Leraci  (2015), hasil penelitian 

Maran, dkk menunjukkan bahwa pemberian pelatihan dan dukungan 

pada petugas polisi Italia berguna dan efektif dalam menangani stres 

atau kecemasan dalam bekerja. Hal ini didukung pula oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Horswill (2017), yang menunjukkan bahwa 

dukungan sosial yang diberikan pada anggota polisi di Kanada dapat 

menurunkan kecemasan, depresi, dan PTSD yang dialami oleh 

anggota polisi saat bertugas.  Oleh karenanya dukungan sosial yang 

cukup pada anggota Polri dalam menjalankan tugasnya dapat 

melindungi diri personel dari perasaaan-perasaan yang negatif, seperti 

kecemasan ketika sedang bertugas, yang dapat ditunjukan dengan 

gejala-gejala kognitif, afektif, konatif dan fisik.  

Selain dukungan sosial, kecemasan juga dapat dipengaruhi oleh 

persepsi seseorang. Persepsi menurut Walgito (2010) diartikan sebagai 

proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus 

yang diterima pancaindra dan merupakan respos terintergrasi dalam 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zedda+M&cauthor_id=26048331
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diri individu. Persepsi dalam arti sempit ialah bagaimana seseorang 

melihat sesuatu, sedangkan dalam arti yang lebih luas persepsi adalah 

bagaimana cara seseorang mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978). Pada 

penelitian ini persepsi terhadap terorisme yang dirasakan oleh anggota 

Polri dapat dipengaruhi oleh pemberitaan-pemberitaan atau informasi 

mengenai aksi terorisme di media massa atau lingkungan sekitar. 

Terlebih saat ini aksi-aksi terorisme yang terjadi banyak menjadikan 

anggota Polri atau markas kepolisian sebagai target sasaran. Hal 

tersebut tentu dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh anggota 

Polri, yang dapat menimbulkan pikiran- pikiran negatif seperti khawatir, 

cemas, atau rasa takut saat sedang bertugas. 

Pada penelitian ini aspek-aspek persepsi terhadap terorisme 

pada anggota Polri dinilai berdasarkan aspek kognitif dan afektif. 

Aspek persepsi kognitif berupa pengetahuan, kepercayaan, atau 

pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan 

obyek dan aspek afektif menunjuk pada dimensi emosional, yaitu 

emosi perasaan yang berhubungan dengan obyek, obyek di sini 

dirasakan sebagai hal menyenangkan atau tidak menyenangkan 

(Ahmadi, 2009). Persepsi merupakan proses interpretasi terhadap 

sebuah situasi. Interpretasi pada aspek kognitif dan afektif ini bisa 

terjadi ketika adanya pemberitaan aksi terorisme yang menjadikan 

Polri sebagai sasaran. Aspek kognitif persepsi terhadap terorisme ini 

dapat terjadi personel berpikir akan terjadinya aksi terorisme saat 

bertugas, penilaian terhadap motif terorisme, serta tekanan dan 
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beban tugas yang bertambah karena aksi terorisme yang terjadi. 

Aspek afektif persepsi terhadap terorisme adalah munculnya 

perasaan- perasaan takut, marah, curiga atau khawatir yang 

berlebihan yang diakibatkan karena aksi terorisme yang 

mengancam. 

Hipotesis minor kedua dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara persepsi terhadap terorisme dengan kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas pada anggota Polri di 

Akademi Kepolisian, dengan sumbangan efektif persepsi terhadap 

terorisme (X2) sebesar 9,21%. Hasil perhitungan uji hipotesis minor 

diperoleh nilai r sebesar 0,302 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

persepsi terhadap terorisme dengan kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas. Hubungan positif ini 

menunjukkan bahwa semakin positif persepsi terhadap terorisme, 

maka semakin tinggi kecemasan dalam melaksanakan tugas 

pengamanan markas pada anggota Polri di Akademi Kepolisian 

demikian juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Waqar & Faize (2018) yang menunjukkan bahwa aksi terorisme yang 

menyerang anggota polisi di daerah Peshawar, Pakistan 

menyebabakan tingginya tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang 

dialami anggota polisi saat bertugas. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Abel, dkk (2018) juga menunjukkan bahwa aksi 
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terorisme yang menyerang anggota militer  di Nigeria berpengaruh 

pada tingginya tingkat PTSD. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan 

oleh De Clercq (2017) juga menunjukkan bahwa persepsi karyawan 

terhadap terorisme di daerah konflik (Pakistan) dapat menyebabkan 

kecemasan karyawan, yang akan menurunkan kinerja karyawan. 

Begitu pula penelitian oleh Cohen-Louck (2019) tentang persepsi 

terhadap terorisme yang menunjukkan bahwa terorisme dapat 

membangun evaluasi dan persepsi subyektif, seperti persepsi rasa 

takut akan terorisme yang mencakup respons dari rasa takut, 

kecemasan, perasaan bahaya, dan tekanan emosional. 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris untuk mengetahui 

kategori setiap variabel, diketahui bahwa variabel kecemasan dalam 

melaksanakan tugas pengamanan markas menunjukkan hasil mean 

empirik (Me) sebesar 25,95 dan standar deviasi hipotetik (SDh) 

sebesar 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecemasan yang 

dialami oleh subjek penelitian tergolong tinggi. Kecemasan yang 

dirasakan oleh anggota Polri ini, kemungkinan dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor, bukan hanya faktor dukungan sosial atau 

persepsi yang menjadi variabel bebas dalam penelitian. 

Pada variabel dukungan sosial memiliki nilai mean empirik (Me) 

sebesar 23,6 dan standar deviasi hipotetik (SDh) 4. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diterima anggota Polri di 

Akpol termasuk tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan 
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sosial yang diterima sudah baik dan cukup untuk mendukung 

anggota Polri dalam bertugas. 

Pada variabel persepsi terhadap terorisme hasil perhitungan nilai 

mean empirik (Me) memiliki skor sebesar 17,78 dan standar deviasi 

hipotetik (SDh) 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi 

terhadap terorisme yang dialami oleh subjek penelitian tergolong 

tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggota Polri 

menginterpretasikan terorisme sebagi bahaya ancaman yang nyata 

dan menjadi salah satu faktor risiko dalam tugas.  

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari kelemahan dan 

kekurangan. Pada penelitian ini terdapat beberapa kelemahan, yang 

pertama yaitu pada alat ukur  penelitian. Pada skala kecemasan ada 

satu item pernyataan (nomor 2) yang tidak secara jelas mewakili 

definisi operasional kecemasan dalam penjagaan markas. 

Sedangkan, pada skala dukungan sosial beberapa item pernyataan 

yang mewakili bentuk-bentuk dukungan sosial belum mewakili 

berbagai sumber dukungan sosial, hanya dukungan emosional yang 

mewakili sumber dukungan institusi/rekan kerja/atasan dan keluarga. 

Pada bentuk dukungan penghargaan, informasi, instrumen, dan 

jaringan sosial sumber dukungan sosial hanya terbatas pada 

dukungan sosial yang diberikan oleh institusi/rekan kerja/atasan. 

Kelemahan kedua yaitu tempat pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan di Akademi Kepolisian (Akpol). Akpol yang merupakan 

lembaga pendidikan kepolisian dirasa kurang bersentuhan secara 
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langsung dengan masyarakat dan masalah penanganan terhadap 

terorisme jika dibandingkan dengan markas kepolisian di wilayah, 

markas Brimob ataupun Densus 88 anti teror. 


