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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Uji Asumsi 

5.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah prosedur yang digunakan untuk mencari tahu tentang 

data yang berasal dari populasi terdistribusikan secara normal atau berada dalam 

sebaran normal (Nuryadi, Astuti, Utami & Budiantara, 2017). Pengujian normalitas 

data dilakukan menggunakan prosedur residual Kolmogorov-Smirnov. Distribusi 

data normal dilihat dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov terhadap integritas lebih 

besar dari 0,05. Dalam penelitian ini, hasil uji normalitas terhadap skala stres 

mengerjakan skripsi dan skala problem focused coping menunjukan nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dengan p > 0,05. 

5.1.2 Uji Linearitas 

 Uji linearitas dilakukan dalam rangka untuk mengetahui hubungan antar 

variabel linear atau tidak. Pada penelitian ini, nilai Flinear yang dihasilkan adalah 

14.167 dengan p =0,002 (p<0,05) yang berarti dapat dikatakan bahwa adanya 

hubungan linear pada variabel stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa dengan 

problem focused coping. 

5.2 Hasil Analisis Data 

5.2.1 Uji Korelasi 

 Pengujian korelasi terhadap data yang diperoleh pada penelitian ini 

menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson. Setelah dilakukan pengujian 

didapatkan hasil koefisien korelasi kedua variabel yaitu rxy = -0,368 dengan nilai 

signifikasi p = 0,032 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukan bahwa adanya korelasi 
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antar variabel dengan bentuk hubungan yang negatif. Hasil uji korelasi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.1 Hasil Uji Korelasi Pearson 
 

 
Stres mengerjakan 

skripsi 
Problem focused 

coping 

Stres mengerjakan 
skripsi 

Pearson Correlation 1 -.368* 

Sig. (2-tailed)  .032 

N 34 34 

Problem focused 
coping 

Pearson Correlation -.368* 1 

Sig. (2-tailed) .032  

N 34 34 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
5.2.2. Uji Tambahan 

 Peneliti melakukan uji tambahan berupa menghitung mean dari masing-

masing sub aspek problem focused coping. Hasil perhitungan tersebut dapat 

dilihat pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Hasil Uji Tambahan 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Planful problem 
solving 

34 20 31 25.18 2.758 

Confrontative 34 7 15 11.82 1.882 
Seeking social 
support 

34 1 4 3.15 .702 

Valid N (listwise) 34     

 
Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa planful problem solving memiliki 

mean yang lebih besar dibanding sub aspek yang lain. Sehingga dapat diartikan 

bahwa planful problem solving merupakan cara yang paling sering digunakan oleh 

subjek dalam penelitian ini. 

5.3 Pembahasan 

Uji koefisien korelasi yang telah dilakukan membuktikan bahwa hipotesis 

awal yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Hasil pengujian koefisien korelasi 

menunjukan (r) sebesar -0,368 dengan taraf signifikansi (p) sebesar 0,032 
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(p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan 

antara problem focused coping dengan stres mengerjakan skripsi. Semakin tinggi 

problem focused coping yang dilakukan maka semakin rendah stres mengerjakan 

skripsi, begitu pula sebaliknya. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mahasiswa yang mengerjakan 

skripsi mengalami stres dalam prosesnya. Akan tetapi mahasiswa dinilai dapat 

menangani stres yang mereka alami dengan strategi coping yang tepat yaitu 

problem focused coping. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Ismiati (2015) 

yaitu individu cenderung menggunakan problem focused coping ketika mereka 

percaya bahwa tuntutan dari situasi dapat diubah dengan melibatkan usaha untuk 

melakukan suatu hal terkait stres yang mengancam individu. 

Hasil tersebut sejalan juga dengan penelitian Abdullah, Sarirah, dan Lestari 

(2017) yang menyatakan bahwa mahasiswa tingkat akhir memiliki kesehatan 

mental yang lebih baik dianggap lebih mampu dalam menghadapi stres dalam 

mengerjakan skripsi sehingga cenderung menggunakan strategi problem focused 

coping. Dengan menggunakan strategi problem focused coping mahasiswa 

memiliki keyakinan untuk mengontrol situasi yang menimbulkan stres. 

 Berikutnya, mahasiswa dalam penelitian ini lebih menggunakan bentuk 

planful problem solving dalam upaya mengatasi stres yang individu hadapi. 

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai mean planful problem solving (mean 

= 25,18) yang lebih tinggi dibanding dengan confrontative (mean = 11,82) dan 

seeking social support (mean = 3,15) pada hasil uji tambahan. Hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dela (2019) yang menyatakan bentuk 

seeking social support lebih banyak digunakan dalam upaya mengatasi stres pada 

mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Melakukan perencanaan yang baik lebih 
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diutamakan agar permasalahan yang menimbulkan stres dapat diminimalisir. 

Dengan perencanaan yang matang dapat mengurangi stres yang dirasakan 

individu. 

 Planful problem solving dengan aspek psikologis stres mengerjakan skripsi 

menunjukan adanya keterkaitan dalam penelitian ini. Mahasiswa lebih cenderung 

untuk mencoba berkonsentrasi pada pemecahan masalah dengan menyusun 

rencana yang matang dan mengeksekusinya dengan menggunakan sumberdaya 

yang dimiliki. Sependapat dengan pernyataan Maryam (2017) yaitu jika individu 

merasa bahwa sesuatu yang konstruktif atau tindakan yang bersifat membangun 

dapat dilakukan pada situasi tersebut atau ia yakin bahwa memiliki sumberdaya 

yang dapat mengubah situasi. 

 Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi 

problem focused coping dinilai mampu dalam meredakan stres dalam 

mengerjakan skripsi oleh mahasiswa dengan kecenderungan menggunakan cara 

planful problem solving yang lebih dominan. Lebih berfokus pada penyelesaian 

masalah dan dapat mengontrol situasi yang dapat mengakibatkan stres dalam 

proses pengerjaan skripsi membuat problem focused coping menjadi strategi yang 

efektif (Abdullah, Sarirah, & Lestari, 2017). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian yang sudah 

dilakukan masih memiliki kekurangan dan dan kelemahan yang mempengaruhi 

hasil penelitian, yakni: 

1. Tidak adanya pendampingan dari peneliti terhadap subjek dalam pengisian 

skala dikarenakan kondisi pandemi sehingga melakukan pengumpulan 

data via online saja menggunakan Google Form. 
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2. Skala problem focused coping merupakan hasil terjemahan yang 

memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi. 

3. Karena menggunakan teknik snowball bisa saja subjek memberikan 

respon yang sama dengan subjek yang menyarankan karena memiliki 

kedekatan dan masalah yang sama. 

4. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengukur seberapa besar tingkat stres 

yang dialami masing-masing individu. 

5. Peneliti tidak bisa mendapat data mahasiswa yang sedang mengerjakan 

skripsi secara lengkap dari fakultas karena terkendala pandemi 

6. Peneliti juga sulit menghubungi beberapa subjek melalui whatsapp 

maupun email karena ada juga beberapa subjek yang tidak merespon 

7. Adanya perbedaan sifat dalam skala Revised Ways of Coping 

Questionnaire milik Lazarus yang bertipe perilaku dengan milik Debby 

Ivana Korry yang bertipe sikap yang mungkin memengaruhi persepsi. 

 


