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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, sehingga data 

yang sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian 

tersebut. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas 

sebaran yang dihitung menggunakan komputer program SPSS. Hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel emotion focused 

coping adalah nilai K-S Z = 0,818, dimana p > 0,05 yang berarti 

bahwa sebarannya normal. Hasil uji normalitas untuk variabel 

efikasi diri diperoleh nilai K-S Z = 0,627, dimana p > 0,05 yang 

berarti bahwa sebarannya normal. Kesimpulan dari uji normalitas, 

sebaran variabel bebas dan tergantung pada penelitian ini adalah 

normal. 
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b. Uji Linieritas 

 Variabel efikasi diri dan emotion focused coping mempunyai 

hubungan linier, hal ini ditunjukkan dengan Flinier 3,203 dimana p < 

0,05. 

 

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji asumsi diatas, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis data dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment dan memakai program SPSS. Uji hipotesis menghasilkan rxy = 

0,320 dengan p < 0,05. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif 

yang signifikan antara efikasi diri dengan emotion focused coping. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ada menunjukkan korelasi 

sebesar 0,320 dengan p < 0,05 yang berarti adanya hubungan positif yang 

signifikan antara efikasi diri dengan emotion focused coping. Jadi dengan 

demikian hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

efikasi diri pada diri atlet maka semakin baik pula emotion focused coping 

yang dimiliki atlet. 

Hal ini menjelaskan bahwa atlet perlu memiliki efikasi diri yang 

tinggi atau baik ketika akan melakukan emotion focused coping sebelum 

pertandingan berlangsung. Hal yang mendasarinya adalah bahwa efikasi 

diri akan memberikan motivasi, kemampuan mengolah pikiran, 
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kemampuan untuk mengontrol diri dan perasaan yang dapat muncul pada 

saat tekanan – tekanan  atau stres mulai dirasakan oleh atlet. 

 

Efikasi diri ini akan menimbulkan keyakinan pada para atlet untuk 

berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga akan memunculkan 

sikap positif dan optimisme dalam diri atlet dan mendorong atlet untuk 

berusaha menyelesaikan pertandingan tersebut dan mampu untuk 

menghadapi kesulitan apapun saat menyelesaikan pertandingan yang telah 

diikutinya. 

Dalam melakuan emotional focused coping belum tentu akan 

berhasil menghilangkan tekanan – tekanan atau stres yang ada, sehingga 

stres yang dialami oleh atlet semakin bertambah dan sulit untuk dikontrol. 

Efikasi diri adalah faktor dalam diri yang berperan penting ketika atlet 

melakukan emotion focused coping dengan alasan efikasi diri adalah sikap 

seseorang untuk meyakinkan dirinya agar menyelesaikan sesuatu hal yang 

dianggapnya bisa ia kerjakan.  

Hal ini pun juga sesuai dengan pendapat dari Bandura (dalam Smet, 

1994) dimana efikasi diri juga mempengaruhi proses kognitif dan afektif. 

Seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung lebih berusaha 

untuk mencapai tujuan hingga berhasil dengan menggunakan pengetahuan 

dan ketrampilan yang dimilikinya. Atlet lebih tahan dalam menghadapi 

stres dan depresi dalam situasi yang lebih sulit. 
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Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini diketahui 

bahwa variabel efikasi diri menunjukkan hasil mean empirik (Me) sebesar 

63,63. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 37,5 dan 

standart deviasi hipotetik (SDh) 7,5, maka dapat dilihat bahwa pada saat 

penelitian subjek memiliki tingkat efikasi diri yang tergolong sangat tinggi. 

Adanya keyakinan yang sangat tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah adanya pendukung atau supporter yang datang untuk 

memberi  dukungan sebelum maupun saat pertandingan berlangsung 

sehingga mampu memotivasi diri atlet itu sendiri, timbulnya rasa optimis 

yang besar dan tentunya dapat mengurangi stres yang mengganggu. 

Bertanding disebuah pertandingan intern UNIKA juga membuat atlet 

menjadi lebih nyaman, ditambah sebagian besar atlet sudah mengenal 

lawan – lawannya. 

Dari faktor – faktor tersebutlah atlet merasa lebih diterima di 

lingkungannya, ketika atlet merasa begitu dihargai dan diterima maka hal 

ini dapat meningkatkan (efikasi diri) keyakinan atau kepercayaan terhadap 

kemampuannya. Hal ini sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Birgit 

Schyns dan Gernot Von Collani tahun 2002 menyatakan bahwa ada 

hubungan positif antara self esteem (harga diri/merasa dihargai) dan efikasi 

diri (Engko, 2006, hal. 6). 

Efikasi diri sendiri memiliki arti keyakinan dalam diri atlet, bahwa 

atlet tersebut memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan untuk 

membentuk suatu perilaku yang tepat pada situasi khusus agar 
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membuahkan hasil yang nyata sesuai dengan keinginan atlet. Atlet yang 

dapat menggunakan kemampuan kognisinya dengan baik untuk 

memikirkan dan merancang cara-cara yang efektif, dapat memotivasi 

dirinya sendiri bahwa “saya yakin dapat melakukannya”, dapat mengatasi 

emosi yang ada dalam diri seseorang sehingga dapat mengontrol rasa 

cemas dan perasaan depresi, serta dapat menentukan pilihan atau 

menyeleksi tingkah laku. Dengan begitu atlet yang memiliki efikasi diri 

yang baik mampu memaksimalkan emotion focused coping yang dilakukan. 

Sesuai dengan yang tertera pada (Rice, 2000, hal. 500) Bandura 

menyatakan jika seseorang yakin dapat mengontrol (efikasi diri tinggi) 

sumber stres maka tidak akan timbul emosi negatif dan dapat menggunakan 

strategi koping yang efektif. Sebaliknya, jika seseorang yakin tidak dapat 

mengontrol lingkungannya ia akan mengalami stres. Dengan memiliki 

efikasi diri yang baik atlet mampu melakukan emotion focused coping 

dengan baik. 

Hasil perhitungan nilai mean empirik (Me) diketahui bahwa emotion 

focused coping pada penelitian ini memiliki nilai mean empirik (Me) 

sebesar 41,6. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 35 

dan standart deviasi hipotetik (SDh) 7, maka dapat dilihat bahwa pada saat 

penelitian subjek memiliki tingkat emotion focused coping pada atlet yang 

tergolong sedang cenderung tinggi. 



 
 
 

49 
 

Hal ini terjadi karena ada hubungan yang positif dengan efikasi diri, 

sehingga ketika efikasi dirinya tinggi atau baik maka emotion focused 

coping yang dilakukan juga tinggi atau baik. Selye (Rice, 2000, hal. 32) 

menjelaskan bahwa coping ialah “adaptasi”terhadap situasi stress 

contohnya saja seperti direct action yaitu, melukan suatu tindakan yang 

tidak berkaitan dengan situasi stres, namun dapat menghilangkan stres 

tersebut, contohnya seperti bermain hp, mendengarkan musik. 

Ada juga yang disebut dengan turning to other yaitu usaha atlet 

untuk meminta dukungan oleh orang – orang disekitarnya. Dengan 

melakukan intrapsychic process dimana para atlet akan menganggap bahwa 

pertandingan ini hanya sebatas pertandingan persahabatan saja sehingga 

atlet tersebut tidak selalu terbebani. 

Bandura setuju dengan Lazarus dan Folkman bahwa sumber stres 

paling penting yang harus dikuasai adalah ancaman psikologis. Bandura 

juga yakin bahwa intensitas reaksi terhadap stres berkaitan langsung 

dengan tingkat efikasi diri untuk melakukan koping (Rice  2000, hal.500). 

Penelitian ini dilakukan pada pertandingan Rektor Cup yaitu 

pertandingan intern UNIKA saja sehingga tingkat stres yang dirasakan 

tidak sebesar ketika menghadapi pertandingan diluar UNIKA, maka karena 

itu efikasi diri yang dimiliki para atlet menjadi tinggi sehingga emotion 

focused coping yang dilakukan lebih efektif. 
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Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang bisa mempengaruhi hasil dari penelitian ini yaitu ; 

1. Terbatasnya subyek pada penelitian ini. 

2. Kemungkinan kurang terbukanya subjek dalam menjawab pernyataan 

sehingga jawaban yang diberikan kurang sesuai dengan keadaan 

dirinya, sehingga adanya kemungkinan jawaban tidak jujur. 

3. Penelitian yang dilakukan pada pertandingan intern UNIKA sehingga 

tekanan atau stres yang dirasakan berbeda ketika bertanding di luar 

UNIKA, hal ini terjadi karena lamanya jarak pertandingan satu dengan 

yang lainnya. 

4. Kurangnya kontrol ketika pengisian skala yang dilakukan oleh peneliti 

sehingga adanya kemungkinan pernyataan yang kurang dipahami oleh 

subjek.


