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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Peneliti melakukan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji 

linieritas. Uji asumsi ini dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis dan dilakukan 

untuk mengetahui persebaran item normal atau tidak normal. Kemudian uji 

linieritas bertujuan untuk mengetahui variabel yang dianalisis memiliki hubungan 

bersifat linier atau tidak antar variabel. Peneliti menggunakan program Statistical 

Packages for Social Science versi 22.0 for Windows.  

5.1.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data penelitian terdistribusi 

secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan kepada dua variabel sekaligus 

dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov test residual dengan 

hasil nilai KS-Z sebesar 0.79 dengan nilai p sebesar 0.129 (p>0.05) yang berarti 

persebaran data bersifat normal.  

Sebuah data memiliki persebaran yang normal jika nilai p>0.05 dan 

dianggap tidak normal jika nilai p<0.05. Menurut hasil perhitungan uji normalitas 

didapatkan hasil p>0.05, artinya persebaran data pada skala resiliensi dan stress 

berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat dilihat di lampiran E-1. 

5.1.1.2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan antar 

variabel memenuhi asumsi linier. Pada uji linieritas, variabel resiliensi diuji dengan 

variabel stress, dengan variabel resiliensi termasuk kedalam variabel independen 
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dan variabel stress termasuk kedalam variabel dependen. Hasil uji linieritas 

menghasilkan korelasi yang linier antara kedua variabel dengan Flinier = 47.598 

dengan nilai signifikansi sebesar p=0.00 (p<0.05). Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa adanya hubungan yang linier antara Resiliensi dan Stress pada tenaga 

medis. Hasil perhitungan dapat dilihat di lampiran E-2. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, peneliti melakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science versi 22.0 for 

Windows. Uji hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara resiliensi dengan stress pada tenaga medis. Pada uji hipotesis 

dalam penelitian ini, peneliti menguji korelasi antar kedua variabel menggunakan 

Product Moment dari Pearson karena persebaran data berdistribusi normal. Acuan 

dalam uji korelasi yaitu jika sig<0.01 maka kedua variabel dianggap memiliki 

hubungan yang signifikan.  

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan didapatkan hasil yaitu nilai rxy = -

0.572 dengan nilai signifikansi = 0.000. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 

negatif yang signifikan antara resiliensi dengan stress pada tenaga medis. 

Semakin tinggi resiliensi maka semakin rendah stress yang dialami pada tenaga 

medis, begitu pula sebaliknya. Hasil perhitungan dapat dilihat di lampiran F. 

5.2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik korelasi dari Pearson, 

didapatkan hasil rxy = -0.572 dengan nilai signifikansi = 0.000 (sig<0.01). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini diterima bahwa terdapat hubungan negatif antara resiliensi dengan 
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stress pada tenaga medis. Semakin tinggi resiliensi maka semakin rendah stress 

pada tenaga medis. 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa resiliensi diukur berdasarkan tujuh 

aspek yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, efikasi diri, 

analisis kausal, dan reaching out. Ketujuh aspek tersebut dipaparkan kedalam 20 

item pernyataan valid dan reliabel pada skala penelitian. Sedangkan stress diukur 

berdasarkan empat gejala atau aspek yaitu lingkungan, kepribadian, kognitif, dan 

budaya yang dipaparkan kedalam 15 item pernyataan yang valid dan reliabel pada 

skala penelitian. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, aspek-aspek 

resiliensi saling berhubungan dengan gejala-gejala stress.  

Dari 100 orang responden terdapat 65 orang (65%) memiliki tingkat 

resiliensi yang tinggi, dan 35 orang (35%) memiliki tingkat resiliensi yang sedang 

(Lampiran G-2). Para tenaga medis yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi 

dapat disebabkan karena memiliki regulasi emosi yang baik, mampu 

mengendalikan keinginan, dan memiliki pemikiran yang positif pada diri sendiri dan 

orang lain. Adanya tenaga medis yang memiliki tingkat resiliensi sedang dapat 

disebabkan karena faktor dari dalam diri maupun dari luar, bisa juga karena 

adanya kasus Covid-19 yang terus naik dan turun, kurang memiliki pengendalian 

impuls, ketidakmampuan memandang diri secara positif, dan kurang memiliki 

kemampuan untuk tenang dalam suatu kondisi yang tertekan.  

Sementara itu pada skala stress berada pada tingkat sedang dengan 

jumlah 67 orang (67%), 30 orang (30%) dengan tingkat stress yang rendah, dan 3 

orang (3%) dengan tingkat stress yang tinggi (Lampiran G-1). Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tingkat stress masuk dalam kategori sedang. Hal ini 

dapat disebabkan karena meskipun saat ini kasus Covid-19 tidak separah awal 
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kemunculannya namun tidak bisa dipungkiri bahwa kasus orang yang terpapar 

Covid-19 masih ada. Kemudian pada saat ini angka penambahannya yang masih 

naik dan turun dapat membuat tenaga medis merasakan stress. Tenaga medis 

dengan tingkat stress yang tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

faktor internal dan eksternal. Memiliki pola pikir yang selalu negatif, stigma sosial 

negatif dari masyarakat sekitar, tidak sabar dalam suatu kondisi menekan, dan 

beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang menjadi stress. 

Pada saat seseorang tidak mampu meregulasi emosi ketika menghadapi 

suatu permasalahan maka orang tersebut menjadi mudah marah, tidak tenang dan 

mengalami kecemasan yang dapat menimbulkan stress. Seseorang yang tidak 

optimis tidak akan dapat mengatasi masalah yang terjadi, tidak memiliki efikasi diri 

dalam diri seseorang juga akan membuat tingkat kepercayaan diri dalam diri 

menjadi rendah dan merasa tidak mampu menghadapi situasi yang menekan. Jika 

seseorang tidak dapat kembali bangkit dari masalah dan mampu mengatasinya 

maka tingkat stress yang dialami akan tinggi. Orang dengan empati rendah akan 

memiliki hubungan sosial yang negatif sehingga akan cepat mengalami stress. 

Hal-hal tersebut juga terjadi sebaliknya, jika seseorang memiliki efikasi diri yang 

tinggi maka akan percaya diri mampu mengatasi masalah yang sedang dialami. 

Jika memiliki rasa optimis tinggi maka dapat mengatasi masalah meskipun dalam 

situasi yang menekan, dan begitu pula seterusnya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyana 

dkk (2015). Kesimpulan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara resiliensi dengan stress dalam penyusunan skripsi pada 

mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 

Maret. Hasil analisis korelasi menunjukkan r= -0.427 dengan signifikansi sebesar 
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0.006 (p<0.05) yang memiliki arti dengan hasil tersebut ada hubungan negatif yang 

signifikan antara resiliensi dengan stress pada mahasiswa Program Studi 

Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.  

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian 

Nurussyifa, Brebahama, dan Kinanthi (2020). Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan namun rendah antara variabel 

resiliensi dan variabel stress. Nilai koefisien korelasi dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Nurussyifa,dkk (2020) sebesar r=-0.321 dengan p=0.043. Hasil dari 

penelitian tersebut memiliki makna bahwa semakin tinggi resiliensi keluarga yang 

dialami oleh ibu maka semakin rendah stress pengasuhan yang dialami. 

Nurussyifa,dkk (2020) juga mengatakan bahwa resiliensi keluarga yang dipahami 

oleh ibu dengan anak tunanetra memiiki hubungan yang signifikan dengan stress 

pengasuhan yang dirasakan oleh sang ibu. Akbar dan Pratasiwi (2017) juga 

mengungkapkan, dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang negatif dan signifikan antara resiliensi diri dengan stress kerja 

pada guru sekolah dasar. Ketika seseorang memiliki resiliensi yang tinggi maka 

kinerja yang dihasilkan akan berpengaruh mengalami kenaikan karena perasaan 

stress akibat beban pekerjaan rendah.   

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa (2019) menunjukkan adanya 

hubungan negatif yang signifikan antara resiliensi dan stress pada taruna tingkat I 

di Sekolah Tinggi Perikanan, yang artinya semakin tinggi tingkat resiliensi maka 

semakin rendah tingkat stress pada taruna tingkat I Sekolah Tinggi Perikanan dan 

begitu pula sebaliknya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh dari resiliensi terhadap 

stress pada tenaga medis sebesar 32.7%, sedangkan sebesar 67.3% dipengaruhi 
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oleh faktor yang lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam atau dari 

luar diri seseorang, seperti rasa sakit, motivasi, keluarga, lingkungan sekitar, dan 

tempat kerja. Hal tersebut dapat memberikan pengertian bahwa resiliensi 

merupakan salah satu faktor yang memengaruhi stress pada tenaga medis. 

Seperti ketika seseorang memiliki efikasi diri yang tinggi maka akan lebih percaya 

diri dalam menghadapi situasi dan permasalahan yang menekan, maupun 

sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 

65 dari 100 orang (65%) memiliki tingkat resiliensi yang tinggi, dan 67 dari 100 

orang (67%) memiliki tingkat stress yang sedang.  

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang dapat 

memengaruhi penelitian. Kelemahan yang ditemui oleh peneliti yaitu pandemi 

Covid-19 yang sudah tidak separah pada saat awal ditemukan sehingga 

memungkinkan para tenaga medis saat ini sudah tidak mengalami stress dan 

hanya kembali mengingat saja pada saat mengalami stress. Peneliti juga kurang 

menambahkan identitas subjek seperti verifikasi ulang subjek benar atau tidak 

merupakan tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.  

 

  


