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BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan terhadap penelitian ini sebagai syarat dalam 

melakukan uji statistik parametrik, agar terpenuhi asumsi-asumsi tertentu yang 

berkaitan dengan variabel atau data penelitian. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas 

dan uji linieritas. 

5.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data pada penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. 

1. Stres pada Ayah sebagai Pekerja Tunggal 

Peneliti menggunakan SPSS for Windows versi 16, dengan uji normalitas 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Persebaran data pada suatu 

penelitian dikatakan normal apabila memenuhi persyaratan dalam 

pengambilan keputusan uji normalitas, yaitu jika nilai signifikansi p > 0,05 

dan sebaliknya, jika nilai signifikansi p < 0,05, artinya data penelitian tidak 

berdistribusi secara normal. Hasil nilai pada Kolmogorov-Smirnov Z atau 

KSZ diperoleh 1,094, dengan nilai sign 0,182. Sehingga nilai sign 0,182 > 

0,05, yang artinya sebaran data pada skala stres pada Ayah sebagai 

pekerja tunggal berdistribusi normal (Hasil dapat dilihat pada lampiran I 

halaman 99). 
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2. Resiliensi Diri 

Pada skala resiliensi diri, diperoleh hasil nilai Kolmogorov-Smirnov Z atau 

KSZ sebesar 0,885 dengan nilai p 0,413. Sehingga nilai p 0,413 > 0,05 

disimpulkan bahwa sebaran data pada skala resiliensi diri berdistribusi 

normal (Hasil dapat dilihat pada lampiran I halaman 99). 

 

5.1.2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan signifikan secara linier pada kedua variabel yang diteliti. 

Peneliti menggunakan SPSS for Windows versi 16. Pada penelitian ini, variabel 

dependent atau terikat adalah stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal, 

sedangkan variabel independent atau variabel bebas yaitu resiliensi diri. Sebelum 

melakukan uji linieritas, perlu diketahui terdapat standar pengujian yaitu jika hasil 

signifikan p > 0,05 maka ada hubungan linier secara signifikan antara kedua 

variabel, sebaliknya jika hasil signifikan p < 0,05 maka tidak ada hubungan yang 

linier. Berdasarkan hasil uji linieritas, pada Deviation from Linearity menghasilkan 

nilai p 0,226 artinya > 0,05 sehingga pada variabel resiliensi diri dengan stres pada 

Ayah sebagai pekerja tunggal terdapat hubungan yang linier secara signifikan 

(Hasil dapat dilihat pada lampiran J halaman 101). 

 

5.2. Hasil Analisis Data 

5.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

1. Variabel Stres 



61 
 

 
 

Pada penelitian ini menggunakan alat ukur stres berupa skala Perceived 

Stress Scale (PSS) yang dikembangkan oleh Cohen, Kamark, dan 

Mermelstein pada tahun 1983, dan telah diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia oleh Marthadewi dan diadaptasi sesuai dengan penelitian ini. 

Skala yang digunakan berjumlah 10 butir pernyataan. Setelah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas, diperoleh 1 item gugur. Uji statistik deskriptif 

dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil data yang telah di 

kategorisasikan. Penelitian ini menggunakan statistik empirik dengan 

menggunakan dua kategorisasi yakni rendah dan tinggi. Hasil perhitungan 

statistik deskriptif dilakukan dengan Microsoft Exel diperoleh nilai mean 

2,28 kemudian hasil kategorisasi dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1. Kategorisasi Stres pada Ayah sebagai Pekerja Tunggal 

Rentangan Tingkatan Frekuensi Presentase 

x < 2,28 Rendah 25 45,45 % 

2,28 ≤ x Tinggi 30 54,55 % 

Total 55 100% 

 

2. Variabel Resiliensi 

Pada variabel resiliensi, peneliti menggunakan alat ukur Resilience 

Quotient Test (RQ Tes) yang dikemukakan oleh Reivich dan Shatte, 

kemudian telah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Astuti. 

Jumlah item pernyataan pada RQ Tes yang telah disesuaikan dengan 

penelitian ini sebanyak 28. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, 

diperoleh 4 item gugur, sehingga tersisa 24 item valid. Penelitian ini 

menggunakan statistik empirik dengan membagi 2 kategorisasi yakni 
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rendah dan tinggi. Hasil perhitungan statistik deskriptif dilakukan dengan 

Microsoft Excel, diperoleh nilai mean 2,98, kemudian hasil kategorisasi 

dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut: 

Tabel 5.2. Kategorisasi Resiliensi Diri 

Rentangan Tingkatan Frekuensi Presentase 

x < 2,98 Rendah 29 52,73% 

2,98 ≤ x Tinggi 26 47,27% 

Total 55 100% 

5.2.2. Hasil Kategorisasi Data 

1. Hasil kategorisasi Stres pada Ayah sebagai Pekerja Tunggal 

Hasil kategorisasi stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal telah diringkas 

dalam bentuk tabel 5.3 sebagai berikut: 

Tabel 5.3. Hasil Kategorisasi Stres pada Ayah sebagai Pekerja Tunggal 

Variabel 

Aspek Mean 
Kategorisasi 

Rendah Tinggi 

Stres 

Perasaan yang 
tidak terprediksi 
(feeling of 
unpredictable) 

2,33  √ 

Perasaan yang 
tidak terkontrol 
(feeling of 
uncontrollability) 

2,25 √  

Perasaan tertekan 
(feeling of 
overladed) 

2,26 √  

 

2. Hasil kategorisasi Resiliensi 

Hasil kategorisasi terhadap resiliensi diri telah diringkas dalam bentuk tabel 

5.4 sebagai berikut: 
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Tabel 5.4. Hasil Kategorisasi Resiliensi Diri 

Variabel Aspek Mean 
Kategorisasi 

Rendah Tinggi 

Resiliensi 

Regulasi emosi 3,08 
 √ 

Optimis 2,95 √  

Efikasi diri 3,19 
 √ 

Analisis penyebab 2,84 √  

Pengendalian impuls 2,86 √  

Empati 2,88 √  

Reaching out 3,03 
 √ 

5.2.3. Uji Korelasi 

Setelah melakukan analisis data statistik, selanjutnya dilakukan uji korelasi 

untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, agar mengetahui apakah ada 

hubungan antara variabel independent (X) dan dependent, pada penelitian ini 

yakni variabel resiliensi (X) dengan variabel stres (Y). Hipotesis pada penelitian ini 

yaitu: 

Ho : Tidak terdapat hubungan negatif antara resiliensi dengan stres 

pada Ayah sebagai pekerja tunggal ketika Covid-19. 

Ha : Terdapat hubungan negatif antara resiliensi dengan stres pada 

Ayah sebagai pekerja tunggal ketika Covid-19. 

Uji korelasi dilakukan menggunakan SPSS for Windows versi 16, dengan 

teknik Pearson Product Moment. Standar untuk keputusan dua variabel dikatakan 

memiliki hubungan signifikan apabila: 

1. Jika nilai signifikansi p < 0,01, maka terdapat korelasi yang signifikan. 

2. Jika nilai signifikansi p > 0,01, maka tidak ada korelasi yang signifikan. 
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Hasil uji korelasi dapat dilihat pada lampiran K halaman 103, dan 

disimpulkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.5. Hasil Uji Korelasi 

Variabel Nilai Signifikansi p Nilai Alpha (α) Interpretasi 

Stres 0,000 0,01 (p < 0,01) 

Berkorelasi Signifikan Resiliensi 0,000 0,01 

  Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi yang diolah menggunakan 

SPSS diperoleh nilai (r) = - 0,549 dan nilai signifikansi p = 0,000. Kemudian 

disimpulkan dengan tabel hasil uji korelasi di atas. Dasar pengambilan keputusan 

kedua variabel berkorelasi secara signifikan adalah nilai p < 0,01, kemudian 

diperoleh hasil 0,000 < 0,01, maka dapat diartikan kedua variabel antara resiliensi 

dengan stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal memiliki hubungan yang 

signifikan. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan pada penelitian yakni 

Ha diterima, dan Ho ditolak. Sehingga terdapat hubungan negatif antara resiliensi 

dengan stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal ketika Covid-19. 

 

5.3.      Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan Pearson, tentang stres pada 

Ayah sebagai pekerja tunggal saat pandemi Covid-19 ditinjau dari resiliensi diri, 

diperoleh nilai (r) = - 0,549 dengan nilai p = 0,000 (p < 0,01). Hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan, menunjukkan terdapat hubungan yang negatif signifikan 

antara stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal saat pandemi Covid-19 ditinjau 

dari resiliensi diri, yang artinya jika tingkat resiliensi pada Ayah sebagai pekerja 

tunggal rendah, maka tingkat stres yang dirasakan tinggi. Apabila Ayah sebagai 

pekerja tunggal semakin memiliki kemampuan untuk dapat bertahan ketika 
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menghadapi masalah, maka semakin sulit baginya untuk menilai suatu masalah 

sebagai hal yang menyulitkannya, sehingga ia tidak akan rentan terhadap situasi 

yang dapat menimbulkan stres. Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan dapat 

diterima, yakni terdapat hubungan negatif antara resiliensi dengan stres pada 

Ayah sebagai pekerja tunggal ketika Covid-19.  

Hubungan pada uji korelasi menunjukkan koefisien korelasi (r) = -0,549. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada penelitian ini, menunjukkan sumbangan 

efektif resiliensi sebesar 30,1%, sehingga terdapat 69,9% faktor lain yang dapat 

memengaruhi stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal, seperti faktor demografi 

(usia, tingkat pendidikan, asal daerah, pekerjaan), penghasilan, agama, kondisi 

kesehatan, intelegensi, motivasi, kepribadian, faktor situasi, strategi coping, 

frustasi, tekanan, self-imposed, dukungan sosial, kemampuan untuk mengontrol 

dan tipe perilaku 

Berdasarkan hasil kategorisasi skor pada stres Ayah sebagai pekerja 

tunggal, digolongkan menjadi 2, yakni tingkat rendah dan tinggi. Sebanyak 30 dari 

55 partisipan (54,55%) Ayah sebagai pekerja tunggal mengalami stres dengan 

tingkat tinggi, dan 25 dari 55 partisipan (45,45%) lainnya pada tingkat stres yang 

rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ayah sebagai pekerja tunggal dalam 

penelitian ini mengalami stres yang tinggi, hal ini didukung dengan hasil nilai 

mean pada variabel stres yakni 2,28 yang masuk dalam kategori tinggi.  

Hasil nilai mean atau rerata pada apek stres menunjukkan bahwa dua dari 

tiga aspek stres dikategorikan pada tingkat stres yang rendah. Aspek dengan nilai 

mean yang dikategorikan tinggi yaitu pada aspek perasaan yang tidak terprediksi 

(feeling of unpredictable) dengan nilai mean 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada aspek perasaan yang tidak teprediksi, Ayah sebagai pekerja tunggal 
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memiliki tingkat yang tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Cohen, Kamark, dan 

Mermelstein (1983), bahwa seseorang dapat merasa stres ketika ia dihadapkan 

dengan suatu situasi yang terjadi secara tiba-tiba yang di luar perkiraannya dan 

tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Dari peristiwa yang dialami Ayah saat 

ini, mereka merasa stres karena dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang 

datang secara tidak terduga. Kemudian untuk aspek dengan nilai mean yang 

rendah yakni pada aspek perasaan yang tidak terkontrol (feeling of 

uncontrollability) dengan nilai mean 2,25. Menurut Cohen, Kamark, dan 

Mermelstein (1983), rendahnya nilai pada aspek ini dapat disebabkan karena 

seseorang dapat mengendalikan perasaannya terhadap perubahan yang terjadi. 

Pada kasus ini, Ayah sebagai pekerja tunggal saat pandemi dapat kehilangan 

kendali atau tidak mampu mengendalikan situasi dan perasaan agar sesuai 

dengan apa yang ia inginkan, namun pada hasil penellitian menunjukkan bahwa 

Ayah masih mampu untuk mengontrol perasaan ketika permasalahan muncul di 

masa pandemi. Berikutnya, aspek dengan nilai mean yang rendah yaitu aspek 

perasaan tertekan (feeling of overladed) dengan nilai mean 2,26. Menurut Cohen, 

Kamark, dan Mermelstein (1983) seseorang dapat mengalami stres karena 

merasa tertekan akibat tejadinya peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan, namun berdasarkan hasil penelitian, Ayah masih mampu 

menghadapi perubahan yang terjadi di sekitarnya, sehingga dapat mengatasi 

stres yang muncul akibat perasaan yang berlebihan atau menekan. Hal ini dapat 

disebabkan karena penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa yang 

berpotensi mengandung unsur gangguan, ancaman atau stres berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 Ayah yang dilakukan sebagai 

langkah pra-survey dalam peneltiian ini, mereka mengalami stres dengan tingkat 
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stres yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan indikasi awal 

bahwa kelima ayah mengalami stres. Resiliensi yang rendah merupakan faktor 

tingginya stres yang dialami pada Ayah sebagai pekerja tunggal (Hardjana,1994). 

Hal ini terjadi karena penilaian terhadap stres bersifat subjektif, sehingga 

tergantung dari bagaimana daya tahan atau resilien yang dimiliki setiap orang. 

Faktor lain tingginya stres pada Ayah juga dapat disebabkan oleh faktor pribadi 

dan situasi (Hardjana,1994). Dari faktor pribadi, stres dapat muncul karena 

intelegensi, motivasi, kepribadian. Kedua, penyebab stres karena faktor situasi. 

Strategi coping, frustasi, tekanan, self-imposed, dukungan sosial, kemampuan 

untuk mengontrol dan tipe perilaku juga dapat menjadi faktor lain tingginya stres 

pada Ayah sebagai pekerja tunggal. 

Sebanyak 29 dari 55 partisipan (52,73%) resiliensi diri pada Ayah sebagai 

pekerja tunggal pada tingkat yang rendah, dan hanya 26 dari 55 partisipan 

(47,27%) Ayah memiliki tingkat kemampuan resiliensi yang tinggi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ayah sebagai pekerja tunggal dalam penelitian ini memiliki 

tingkat resiliensi diri yang rendah. Empat dari tujuh aspek resiliensi dari Reivich 

dan Shatte, mendapat skor yang rendah. Berdasarkan hasil perhitungan, 

rendahnya kemampuan resiliensi diri yang dialami pada Ayah sebagai pekerja 

tunggal terjadi karena kurangnya sikap optimisme dengan nilai mean 2,95. 

Menurut Reivich dan Shatte (2002), kurangnya sikap optimisme atau seseorang 

yang pesimis disebabkan oleh cara pandang seseorang yang tidak percaya 

terhadap masa depan yang lebih baik. Mereka tidak percaya bahwa dirinya adalah 

pemegang kendali atas kehidupannya. Selanjutnya aspek analisis penyebab dari 

suatu masalah dengan nilai mean 2,86, hal ini disebabkan karena kurangnya 

kemampuan dalam menganalisis penyebab dari suatu permasalahan. Menurut 
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Reivich dan Shatte (2002), dengan mengenali atau mengidentifikasi apa saja 

penyebab dari permasalahan yang ditemui, maka akan membantu seseorang 

untuk mengembangkan kemampuan resiliensi dalam dirinya. Aspek selanjutnya 

yaitu pada pengendalian impuls dengan nilai 2,86. Menurut Reivich dan Shatte 

(2002), rendahnya kemampuan seseorang untuk mengontrol dorongan dalam diri 

karena perubahan emosi. Perubahan emosi akan mengambil alih pikiran dan 

perilaku seseorang. Contoh bentuk perubahan emosi yaitu perilaku mudah marah 

dan kehilangan kesabaran. Perubahan emosi ini yang dialami Ayah sebagai 

pekerja tunggal ketika pandemi, mereka menjadi mudah marah dan kehilangan 

kesabaran, hal ini terbukti dari hasil wawancara pra-survery dengan lima Ayah 

sebagai perkerja tunggal dan tingginya nilai stres pada aspek perasaan yang tidak 

dapat diprediksi dari hasil sebaran data yang diperoleh. Aspek dengan nilai mean 

rendah berikutnya yaitu empati dengan nilai 2,88. Kurangnya kemampuan untuk 

berempati disebabkan oleh kurangnya kemampuan seseorang untuk 

mengidentifikasi atau mengenali tanda emosional orang lain, cenderung akan 

mengulang pola untuk menilai bahwa semua emosi dan keinginan semua orang 

adalah sama (Reivich dan Shatte, 2002).  

Terdapat prediktor lain yang dapat memengaruhi rendahnya kemampuan 

resiliensi seseorang menurut Wagnild & Young dalam Pismawenzi (2015), yaitu 

equanimity (ketenangan/keseimbangan), perseverance (ketekunan/kegigihan), 

self reliance, meaningfulness (kebermaknaan), existential aloneness. Aspek lain 

yang berkaitan dengan tingkat kemampuan resiliensi diungkapkan oleh Connor 

dan Davidson (2003), yaitu kompetensi personal, kepercayaan terhadap diri 

sendiri, menerima perubahan secara positif dan dapat menjalin hubungan yang 

aman dengan orang lain, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang 
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dihadapinya, pengendalian diri dalam pencapaian tujuan dan bagaimana meminta 

bantuan pada orang lain dan pengaruh spiritual yaitu yakin akan Tuhan dan nasib. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi berperan terhadap stres Ayah 

sebagai pekerja tunggal saat Covid-19. Ayah yang mencari nafkah tunggal dalam 

keluarganya akan memiliki tingkat stres yang rendah apabila memiliki kemampuan 

resiliensi yang baik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hardjana 

(1994), seseorang dengan resiliensi yang baik akan mampu untuk menghadapi 

dan bangkit dari stres atau permasalahannya dan dapat melanjutkan hidup. 

Pentingnya resiliensi terhadap stres diungkapkan oleh Hardjana (1994), bahwa 

resiliensi merupakan salah satu faktor penyebab munculnya stres. Seseorang 

menilai suatu hal sebagai stres dipengaruhi oleh daya tahan atau resiliensi dalam 

dirinya. Sejalan dengan pendapat Hardjana sebelumnya, Lazarus, Folkman dalam 

Smith dan Sarafino (2011) dan Smith dan Sarafino (2011) juga berpendapat 

bahwa resiliensi merupakan faktor penyebab munculnya stres, proses penilaian 

kognitif dan ketersediaan daya tahan atau resiliensi berperan ketika seseorang 

menghadapi suatu peristiwa, bagaimana ia menilai terhadap orang lain atau situasi 

yang berpotensi mengandung unsur stres maupun situasi yang bersifat netral.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Akbar dan Pratasiwi (2017) yang dilakukan pada guru sekolah dasar, bahwa 

terdapat hubungan negatif signifikan antara resiliensi dengan stres. Penelitian 

dengan hasil serupa dilakukan oleh Septiani dan Fitria (2016) terhadap mahasiswa 

sekolah tinggi kedinasan yang menunjukkan hubungan negatif signifikan antara 

resiliensi dengan stres. Artinya, semakin rendah tingkat stres kerja, maka semakin 

tinggi resiliensi diri, begitu juga sebaliknya. Mahasiswa sekolah tinggi kedinasan 

dapat mengelola stres yang mereka rasakan, karena memiliki sikap resiliensi yang 
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baik. Mereka mampu menghadapi tekanan dan percaya pada kemampuan diri 

sendiri agar dapat mengelola stres. Penelitian lain yang mendukung disampaikan 

oleh Shatté dkk (2017), yang mengungkapkan resiliensi mampu meminimalisir dan 

terbukti memiliki efek protektif terhadap kondisi stres maupun depresi terhadap 

lingkungan yang sulit dan penuh tekanan. Hasil studi yang telah dilakukan juga 

menunjukkan bahwa resiliensi merupakan variabel yang memengaruhi stres. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Nurussyifa, Brebahama dan Kinanthi (2020) 

dengan partisipan ibu yang memiliki anak tunanetra. Hasil studi menunjukkan 

terdapat hubungan negatif signifikan rendah antara kedua variabel tersebut. 

Semakin tinggi tingkat resiliensi keluarga yang dipersepsikan ibu, maka semakin 

rendah stres pengasuhan yang dialami. 

Hasil studi yang berbeda dengan penelitian ini dan juga penelitian 

sebelumnya yakni ditemukan oleh Willda, Nazriati dan Firdaus (2016), tidak ada 

hubungan bermakna antara resiliensi dengan tingkat stres, karena variabel bebas 

yaitu tingkat resiliensi pada kategori sedang, begitu pula dengan tingkat stres 

yang merupakan variabel tergantung pada dokter muda yaitu sedang. Hal ini 

terjadi karena dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Riau mampu 

mengelola stres yang dimiliki dengan baik, mereka mampu menghadapi stressor 

yang muncul dengan menganalisis cara pandang mereka dalam mengartikan 

stressor, mengevaluasi dampak yang muncul dari stressor, efek yang yang 

terjadi, adanya dukungan yang dimiliki dan strategi coping stres. 
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5.4. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidaklah sempurna, terdapat keterbatasan yang ditemui 

seperti adanya faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi stres pada seseorang 

selain variabel resiliensi dan tidak diteliti pada penelitian ini, yaitu karena faktor 

demografi (usia, tingkat pendidikan, asal daerah, pekerjaan), penghasilan, agama, 

kondisi kesehatan, intelegensi, motivasi, kepribadian, faktor situasi, strategi 

coping, frustasi, tekanan, self-imposed, dukungan sosial, kemampuan untuk 

mengontrol dan tipe perilaku juga dapat menjadi faktor lain tingginya stres pada 

Ayah sebagai pekerja tunggal. 

  


