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kata kunci :
Abstraksi :
iii Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang sangat
signifikan antara strategi coping terhadap stres kerja pada karyawan ditinjau dari
locus of control orientatation. Strategi coping terhadap stres kerja adalah usaha
untuk mengontrol atau belajar mengatasi situasi yang dirasa mengancam yang
berasal dari tuntutantuntutan dalam diri sendiri (sifat-sifat pekerja) maupun dari
lingkungan (kondisi tempat kerja) yang akan mengganggu prestasi kerja, dengan
menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapinya. Locus of
control orientatation adalah ukuran kecondongan seseorang yang percaya
tentang dan harapan bahwa mereka mempunyai pengaruh lebih atau derajat
kendali untuk mengontrol kejadian-kejadian dalam hidupnya oleh tindakannya
sendiri (yang berorientasi internal) maupun dipengaruhi oleh faktor luar (yang
berorientasi eksternal) terhadap situasi yang terberikan, seperti keberuntungan,
kesempatan, takdir atau karena kekuatan orang lain diluar dirinya. Sampel
penelitian ini adalah karyawan PT. Gotrans Interna Express, yang berusia 22-55
tahun. Karakteristik karyawan yang menjadi subjek penelitian adalah memiliki
posisi sebagai staff, lama kerja minimal dua tahun, berjenis kelamin laki-laki
dan perempuan, pendidikan minimum SMTA. Alat ukur yang digunakan untuk
veriabel stategi coping terhadap stress kerja dilakukan dengan menggunakan
skala strategi coping yang disusun berdasarkan konsep strategi coping Carver &
Scheier (1989) yang terdiri atas problem focused coping (active coping,
planning, suppression on competing activities, restraint coping, seeking of
instrumental social support) dan emotion focused coping (seeking of emotional
social support, positive reinterpretation, acceptance, denial, turning to religion)
dengan menggunakan skala Likert. Sedangkan untuk skala pengukuran locus of
control orientation menggunakan alat ukur yang akan digunakan yaitu skala
Work Locus of Control Scale (WLCS) yang terdiri atas 16 item yang disusun
oleh Spector (1988) yang telah diadaptasikan di Indonesia oleh Novita (2003),

untuk mengukur locus of control orientation dalam setting kerja. Skala ini
menggunakan skala Likert. Pengambilan data secara empiris terhadap 100
karyawan dan Uji asumsi dilakukan dengan menggunakan bantuan program
SPSS Ver 11.0 for Windows, menggunakan kurskall wallis test dan crosstab.
Untuk menguji perbedaan strategi coping terhadap stres kerja ditinjau dari locus
of control orientation digunakan teknik analisis Kurskall Wallis Test. Alasan
digunakannya teknik analisis Kurskall Wallis Test, karena salah satu jumlah
subjek penelitian yang memiliki locus of control orientation kurang dari 30,
yaitu locus of control internal 27 subjek dan locus of control eksternal 58
subjek. Hal ini tidak memenuhi kriteria untuk uji statistik parametrik. Dengan
menggunakan Kurskall Wallis Test, pengambilan keputusan berdasarkan
probabilitas terlihat bahwa nilai pada kolom Asymp.sig adalah 0,586 atau
probabilitas di atas 0,05 (0,586>0,05). Dari analisis diatas, maka dapat diambil
kesimpulan yaitu hipotesis ditolak, atau tidak ada perbedaan antara strategi
coping terhadap stres kerja pada karyawan ditinjau dari locus of control
orientation, hal ini menunjukkan bahwa locus of control tidak memberikan
kontribusi yang penting dalam pemilihan coping terhadap stres kerja yang
berarti bahwa tidak ada perbedaan strategi coping terhadap stres kerja ditinjau
dari locus of control orientation. Sedangkan berdasarkan analisis crosstab
diketahui bahwa subjek dengan locus of control internal yang menggunakan
strategi problem focused coping sebanyak 17 orang, subjek yang menggunakan
strategi emotion focused coping sebanyak 10 orang. Subjek dengan locus of
control external yang menggunakan strategi emotion focused coping sebanyak
18 orang, sedangkan yang menggunakan strategi problem focused coping
sebanyak 40 orang. Hasil tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan strategi
coping terhadap stres kerja pada karyawan ditinjau dari locus of control
orientation, dengan demikian hipotesis yang berbunyi ada perbedaan yang
sangat signifikan antara strategi coping terhadap stress kerja dengan locus of
control orientation, ditolak.

