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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Uji asumsi normalitas dan linearitas akan dilakukan sebelum 

analisis statistik dengan menggunakan product moment dari Pearson. 

1. Uji Asumsi 

Dalam uji asumsi terdapat uji normalitas dan uji linieritas. 

Melalui uji normalitas yang dilakukan, diketahui apakah distribusi 

kedua variabel tersebut normal atau tidak serta mengetahui sampel 

yang telah diambil merepresentatifkan populasi yang diambil. Uji 

normalitas dan linieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

bantuan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan 

maksud untuk membandingkan persebaran data dengan kurva 

distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Data yang ada dapat 

dikatakan normal, jika data tersebut memiliki nilai signifikasi 

lebih besar dari 0,05 atau 5% (p>0,05). Berdasarkan uji 

normalitas dengan bantuan program SPSS, maka didapatkan 

nilai signifikasi sebagai berikut :  

1. Keterbukaan diri, setelah dilakukan uji normalitas 

berdasarkan hasil olah data nilai Kolmogrof Smirnov, maka 
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didapatkan hasil sebesar p = 0,710 (p>0,05). Hal tersebut 

menunjukkan jika persebaran data keterbukaan diri 

memiliki persebaran data yang berdistribusi normal. 

2. Harga diri, setelah dilakukan uji normalitas dengan bantuan 

SPSS, maka didapatkan hasil sebesar p = 1,293 (p>0,05). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran data harga 

diri memiliki data yang berdistribusi normal. 

b. Uji Linear 

Uji linearitas adalah salah satu syarat dalam analisis 

korelasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

dua variabel yang sudah ditetapkan, satu variabel 

independen, dan satu variabel dependen memiliki hubungan 

yang linear atau tidak secara signifikan.  

Hasil uji linieritas memperlihatkan adanya hubungan 

linier antara variabel  X dan Y (harga diri dan keterbukaan 

diri). Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikasi dari 

Flinier sebesar 39,814 dengan (p<0,05) Pengujian linieritas 

dari data penelitian ini terpenuhi. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilaksanakan uji asumsi, selanjutnya dilaksanakan 

uji hipotesis dengan menggunakan SPSS. Teknik yang digunakan 

adalah teknik korelasi product moment untuk menguji hipotesis 

penelitian. Hasil yang didapatkan sebagai berikut:  

Hipotesis penelitian memperlihatkan bahwa ada hubungan 

yang sangat signifikan antara harga diri dengan keterbukaan diri. 
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Hal ini ditunjukkan dengan rxy = 0,579 dengan signfikansi p = 

0,000 dimana (p<0,01) menunjukkan, semakin tinggi harga diri 

maka semakin tinggi pula keterbukaan diri pada mahasiswa 

perantauan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti 

diterima.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan uji korelasi antara harga diri terhadap 

keterbukaan diri, didapatkan hubungan positif yang sangat signifikan 

antara kedua variabel tersebut dengan rxy = 0,579 (p<0,01). Artinya, 

semakin tinggi harga diri semakin tinggi pula keterbukaan diri pada 

mahasiswa perantauan. Dengan begitu harga diri memiliki peran 

dalam terbentuknya keterbukaan diri pada mahasiswa perantauan.  

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel X (harga 

diri) dan Y (keterbukaan diri) memiliki hubungan positif serta 

signifikan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. 

(2006), dalam penelitiannya tentang keterbukaan diri ditinjau dari 

jenis kelamin dan harga diri yang menghasilkan adanya hubungan 

yang positif antara keterbukaan diri terhadap harga diri baik pada 

pria maupun wanita. 

Myers dan Myers (dalam Sari dkk, 2006, hal. 21) 

mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan diri antara lain 

tergantung pada perasaan terhadap target dan persepsi hubungan 

dengan target pengungkapan diri. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

mahasiswa baru pada umumnya belum mampu mengungkapkan diri 
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pada orang yang dipercaya. Apabila dihubungkan dengan penelitian 

yang penulis lakukan maka ditemukan bahwa, mahasiswa semester 

awal yang berasal dari luar daerah belum dapat untuk menargetkan 

teman yang tepat untuk mengungkapkan diri mereka sehingga 

mereka cenderung memiliki keterbukaan diri yang sedang. 

Menurut Michener dan DeLamater (dalam Sari, dkk, 2006, hal. 

21) individu dengan harga diri tinggi bersikap asertif, terbuka, dan 

memiliki kepercayaan terhadap dirinya. Sikap asertif pada 

mahasiswa perantauan tersebut memungkinkan mereka untuk dapat 

mengungkapkan diri seutuhnya sehingga pengungkapan diri yang 

dilakukan tidak untuk sebagai topeng untuk menutupi 

kekurangannya. Sikap asertif tersebut mampu mendorong mahasiswa 

perantauan untuk beradaptasi dan mendorong keterbukaan diri 

mahasiswa perantauan tersebut dengan mahasiswa lainnya.  

Sesuai dengan teori Dolgin, dkk. (dalam Seamon 2003, hal. 

155) keterbukaan diri dapat dipengaruhi oleh harga diri. Setiap 

individu orang dengan harga diri yang tinggi mempunyai 

kemampuan berkomunikasi dengan baik untuk mengungkapkan 

informasi tentang dirinya menurut Vera dan Betz (dalam Seamon, 

2003, hal. 156). Sejalan dengan teori Schimel (dalam Seamon, 2003, 

hal. 156) orang dengan harga diri yang tinggi akan lebih percaya diri 

dalam menyampaikan keterbukaannya tentang dirinya. Mahasiswa 

perantauan yang memiliki harga diri yang tinggi tentu akan lebih 

mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, akan lebih memiliki 
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kepercayaan diri untuk tampil terbuka dengan keadaan di sekitar 

lingkungannya. 

Cramer (dalam Sari, dkk. 2006, hal. 20) mengungkapkan 

karakteristik kepribadian yang salah satunya adalah harga diri 

mempunyai hubungan yang konsisten dengan keterbukaan diri. Buzz 

(dalam Sari, dkk. 2006, hal. 20) juga mengungkapkan kemauan 

dalam keterbukaan diri berawal karena adanya penilaian positif dari 

orang lain. Penilaian dari orang lain tersebut berawal dari kesediaan 

menerima diri sendiri, dan menilai positif diri sendiri, dari penilaian 

positif dengan diri sendiri tersebut merupakan makna dari harga diri. 

Jourad (dalam Sari, dkk. 2006, hal 21) mengungkapkan orang 

dengan harga diri rendah merasa tidak disukai dengan orang lain 

sehingga enggan dalam mengungkapkan tentang dirinya, begitupula 

dengan sebaliknya orang dengan harga diri yang tinggi akan lebih 

mudah mengunkapkan dirinya dengan orang lain. 

Selain itu sumbangan efektif harga diri  memiliki 

pengaruhnya menentukan keterbukaan diri, dengan prosentase 

sebesar 33,52%. Sedangkan sisanya 66,48% merupakan faktor-faktor 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut 

sesuai dengan pernyataan dari Derlega, dkk (dalam Greene, 2006, 

hal. 415) salah satu faktor dalam keterbukaan diri adalah perbedaan 

individual yang di dalamnya terdapat aspek harga diri yang 

mempengaruhi keterbukaan diri pada individu. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini diketahui 

bahwa variable keterbukaan diri mempunyai mean empirik (Me) 
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sebesar 61.27 dengan standar deviasi empirik (SDe) 7,652. Dapat 

dilihat bahwa keterbukaan diri yang dimiliki oleh mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terdapat 12 mahasiswa 

dengan keterbukaan diri rendah, 59 mahasiswa dengan keterbukaan 

diri sedang dan 10 mahasiswa dengan keterbukaan diri tinggi. Hal 

tersebut mengindikasikan keterbukaan diri mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata tergolong sedang. 

Kemudian hasil penelitian dalam variabel harga diri 

mempunyai  mean empirik (Me) sebesar 61.4 dengan standar deviasi 

empiric (SDe) 9,034. Dari hasil tersebut dapat dilihat 9 orang 

mahasiswa dengan harga diri rendah, 59 mahasiswa dengan harga 

diri sedang, dan 13 mahasiswa dengan harga diri yang tinggi. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa harga diri mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata tergolong sedang. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang bisa memengaruhi hasil penelitian ini, yaitu : 

1. Perbedaan jangka waktu semester yang telah ditempuh 

mahasiswa yang telah masuk pada semester dua membuat harga 

diri dan keterbukaan diri pada mahasiswa meningkat sehingga 

sebagian besar mahasiswa perantauan memiliki harga diri dan 

keterbukaan diri sedang. 

2. Bervariasinya daerah asal mahasiswa membuat adanya 

perbedaan dilapangan, tidak semua mahasiswa perantauan 

memiliki harga diri dan keterbukaan diri yang rendah. 
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3. Waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada siang hari 

setelah jam perkuliahan, kemungkinan dapat memengaruhi 

kondisi subjek yang sudah merasa lelah pada saat menjawab 

pernyataan. 

4. Item yang cukup banyak ada kemungkinan membuat subjek 

kelelahan dalam menjawab setiap item tersebut. 




