
64 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

asumsi dilakukan untuk mengetahui sebaran item normal atau 

tidak, linier atau tidak hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tergantungnya. 

1. Uji Normalitas 

a. Social Loafing 

Sebelumnya, data penelitian tidak menunjukkan hasil 

distribusi penyebaran yang normal karena K-S-Z sebesar 

1,456 dengan p sebesar 0,029 (p<0,05). Oleh karena itu, 

peneliti tidak menggunakan 3 alat ukur yang memiliki 

nilai data ekstrim dari jumlah data sebanyak N=202 

menjadi N=199. Uji normalitas dengan N= 199 terhadap 

skala social loafing menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan hasil K-S-Z sebesar 1,144 dengan p sebesar 

0,146 (p>0,05) yang berarti distribusi penyebaran normal.  

b. Harga diri 

Uji normalitas terhadap skala harga diri menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z sebesar 
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1,119 dengan p sebesar 0,164 (p>0,05) yang berarti 

distribusi penyebaran normal. 

c. Kepercayaan Diri 

Uji normalitas terhadap skala kepercayaan diri 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil 

K-S-Z sebesar 1,402 dengan p sebesar 0,039 (p<0,05) 

yang berarti distribusi penyebaran tidak normal, karena 

terdapat data yang memiliki nilai ekstrim pada skala 

kepercayaan diri tersebut. 

2.Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas menunujukkan korelasi yang linier 

antara variabel harga diri dengan social loafingmahasiswa. 

Hal ini ditunjukkan dengan Flinier= 354,100 dengan p<0,05 

yang berarti terdapat hubungan linier antara harga diri dengan 

social loafing pada mahasiswa. 

Pada variabel kepercayaan diri dengan social loafing 

mahasiswa menunjukkan adanya korelasi linier dengan Flinier= 

208,396 dengan p<0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan 

linier antara kepercayaan diri mahasiswa dengan social 

loafing mahasiswa. Hasil uji linearitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran D-2. 

 

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi terhadap tiga ariabel tersebut, maka 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan program 
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komputer Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 

16.0 for Windows. Adapun teknik yang digunakan adalah analisis 

regresi untuk meguji hiopotesis mayor, dan teknik korelasi 

product moment untuk melakukan pengujian tehadap hipotesis 

minor. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis Mayor 

Hasil analisis data yang dilakukan menyatakan R = 0,811 

dengan F = 187,668 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara harga 

diri dan kepercayaan diri mahasiswa dengan social loafing 

mahasiswa. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis mayor diterima. Hasil uji hipotesis selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran E. 

2. Hipotesis Minor 

a. Hipotesis pertama menunjukkan rx1y = -0,802 dengan p 

sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

harga diri mahasiswa dengan social loafing pada 

mahasiswa. Semakin tinggi harga diri mahasiswa maka 

social loafing mahasiswa semakin rendah, dan 

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis minor pertama 

yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. 

b. Hipotesis kedua menunjukkan rx2y= -0,717 dengan p 

sebesar 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
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kepercayaan diri mahasiswa dengan social loafing 

pada mahasiswa. Semakin tinggi kepercayaan diri 

mahasiswa maka social loafing mahasiswa semakin 

rendah, dan sebaliknya. Dengan demikian hipotesis 

minor kedua yang diajukan oleh peneliti dapat 

diterima. 

 

C.   Pembahasan 

Setelah melakukan proses pengolahan data, berdasarkan uji 

hipotesis mayor menggunakan analisis regresi diperoleh R = 0,811 

dengan F = 187,668 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara harga diri dan kepercayaan 

diri dengan social loafing pada mahasiswa. 

Penelitianyang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan teori 

bahwa social loafing dipengaruhi oleh harga diri dan kepercayaan 

diri.Harga diri yang tinggi akan membuat individu memiliki 

penilaian positif terhadap dirinya, harga diri yang tinggi ini terkait 

dengan kemampuan dan sikapnya. Penilaian mahasiswa baik negatif 

maupun positif akan mempengaruhi seperti apa mereka memberikan 

kontribusinya untuk kelompok dan bersikap dalam menjalin 

komunikasi dalam kelompok. Penilaian diri mahasiswa terletak pada 

permaknaan pada kegagalan maupun keberhasilan pada dirinya. 

Social loafingjuga dipengaruhi oleh kepercayaan diri, inividu dengan 

rasa percaya diri tinggi akan mampu menampilkan kinerja individu 

seperti apa yang diharapkan sehingga dapat mencapai prestasi yang 
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baik. Kinerja yang tinggi pada mahasiswa pada kegiatan belajar 

kelompok akan menurunkan social loafing. 

Social loafing tentu sangat merugikan kelompok dan 

individu secara keseluruhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Audi (2014, h.53) mengatakan bahwa kerugian secara kelompok 

mengakibatkan anggota kelompok tidak dapat bekerja secara efektif. 

Selain itu, kerugian yang dialami oleh individu mengakibatkan 

terhambatnya seorang individu untuk mengembangkan pengetahuan 

serta kemampuaan yang dimilikinya terkait dengan tugas kelompok 

yang harus dikerjakan (Carron, Burke, & Prapavessis, Welter et al, 

dalam Audi, 2014. h.53). 

Sesuai dengan faktor yang disebutkan oleh Sarwono (2001, 

h. 104-107) harga diri merupakan faktor yang dapat memengaruhi 

terjadinya social loafing. Mahasiswa yang memiliki harga diri 

rendah memiliki kecenderungan untuk berperilaku social loafing, 

sebab apabila dilihat dari definsi harga diri yang dikemukakan oleh 

beberapa tokoh, harga diri merupakan penilaian seorang individu 

terhadap dirinya, baik penilaian positif maupun negatif.  

Pendapat dari Branden (dalam Ghufron & Risnawita, 2010, 

h.43) individu yang memiliki penilaian positif atau harga diri yang 

tinggi cendurung untuk lebih berambisi, memiliki kemungkinan 

untuk menjadi seseorang yang lebih kreatif dalam pekerjaannya, dan 

dapat membina hubungan interpersonal yang baik. Hal tersebut 

berarti sangat memungkinkan bagi individu dengan harga diri yang 

tinggi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Potensi 
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yang dimiliki oleh individu ini mendorongnya untuk berpikir lebih 

positif tentang dirinya.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa dengan harga diri yang tinggi cenderung memiliki 

kemungkinan yang rendah untuk melakukan perilaku social loafing 

karena penilaian positif yang dimiliki membuat individu tidak 

mudah terpengaruh oleh perilaku orang lain di lingkungan 

kelompoknya. Seperti ketika ada anggota dalam kelompoknya yang 

melakukan free riding atau sucker effect.  

Selain harga diri, faktor kepercayaan diri juga berpengaruh 

terhadap social loafing pada mahasiswa. Ringkasnya, rasa percaya 

diri tinggi akan mendorong seseorang untuk mau berusaha (Surya, 

2009, h.64). Kemauan mahasiswa untuk berusaha tentunya akan 

meningkatkan tanggung jawabnya untuk mengerjakan tugas 

kelompok yang menjadi bagiannya. 

Sesuai teori kepercayaan diri dari Anthony (dalam Hapasari 

dan Primastuti 2014, hal. 66) dan Lauster (dalam Widyaningtyas dan 

Farid, 2014, h.239) yang menyebutkan aspek dari kepercayaan diri 

terdapat sikap optimis dari seorang individu. Sikap optimis 

mendorong individu percaya pada dirinya bahwa dirinya mampu 

mewujudkan rencana- rencananya agar berhasil, tidak ada sikap ragu 

dalam bertindak dan siap menerima akibat yang terjadi dari tindakan 

yang dilakukan. Dapat diartikan bahwa sikap optimis dari mahasiswa 

akan membuat dirinya dapat mencapai tujuan dalam kelompok yang 

individu inginkan maupun kelompok inginkan karena mereka 

berusaha untuk dapat mencapainya, hambatan kelompok juga dapat 
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diatasi, seperti: ketidaksesuaian dengan anggota kelompok, 

perbedaan pendapat dengan anggota kelompok.  Oleh karena itu, 

sikap optimis pada mahasiswa yang tinggi akan menghambat dirinya 

untuk berperilaku social loafing. 

Pada uji hipotesis minor pertama diperoleh rx1y = -0,802 

dengan p sebesar 0,000 (p<0,01), yang berarti terdapat hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara harga diri mahasiswa dengan 

social loafing pada mahasiswa. Semakin tinggi harga diri mahasiswa 

maka social loafing mahasiswa semakin rendah, dan sebaliknya. 

Dengan demikian hipotesis minor pertama yang diajukan oleh 

peneliti dapat diterima.  

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Kusuma (2015, h. 8-10). Penelitian tersebut mengatakan bahwa ada 

hubungan negatif yang signifikan antara harga diri dengan social 

loafing. Mahasiswa dengan harga diri yang tinggi mampu 

mengadakan hubungan sosial yang baik dengan orang di sekitarnya 

termasuk dalam mengerjakan tugas kelompok. Harga diri yang baik 

membuat mahasiswa berhasil dalam menjalin hubungan sosial 

sehingga mereka mampu bekerja secara optimal dalam sebuah 

kelompok. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa mampu untuk 

mengeluarkan potensi yang dimiliki dengan maksimal dalam sebuah 

kelompok. Mahasiswa tidak hanya mengikuti pendapat dari anggota 

kelompoknya akan tetapi juga mampu memberikan pendapat dan 

kontribusinya dalam keputusan kelompok. 
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Sesuai dengan teori Maslow (dalam Alwisol, 2014, h. 206) 

yang menyatakan bahwa sesorang dengan harga diri tinggi 

memperoleh penghargaan diri dari orang lain berdasarkan 

kemampuan yang dimilikinya bukan berdasarkan dari kemampuan 

orang lain. Oleh karena itu mahasiswa tidak akan mengakui 

kemampuan rekan dalam anggota kelompoknya sebagai 

kemampuannya, artinya mereka tidak akan menggantungkan diri 

pada kelompok terutama pada rekan kelompok yang dirasa memiliki 

kemampuan lebih. Selain itu, menurut Kilapong (2013, h. 143) 

seseorang dengan penghargaan diri yang rendah akan memicu 

seseorang untuk melakukan sikap ekstrim seperti sikap pasif. Sikap 

pasif pada mahasiswa dapat membuat mereka terhambat dalam 

menunjukkan kemampuan mereka dalam berpendapat, mereka juga 

memiliki kecenderungan untuk tidak inisiatif atau mengikuti 

pendapat yang ada. 

Pada uji hipotesis minor kedua diperoleh menunjukkan rx2y  =  

-0,717 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01), yang berarti ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara kepercayaan diri mahasiswa 

dengan social loafing pada mahasiswa. Semakin tinggi kepercayaan 

diri mahasiswa maka social loafing mahasiswa semakin rendah, dan 

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis minor kedua yang diajukan 

oleh peneliti dapat diterima. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mukti (2013, h. 12-13) yang mengatakan bahwa orang yang 

memiliki kepercayaan diri tinggi akan memiliki sikap selalu 
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menempatkan diri sendiri sebagai yang pertama karena merasa 

dirinya mampu. Lain halnya dengan orang yang memiliki 

kepercayaan diri rendah, mereka menempatkan dirinya sebagai 

orang yang terakhir karena menilai dirinya tidak mampu. Oleh 

karena itu, rasa tidak percaya diri atau kurang percaya diri pada 

mahasiswa dalam memunculkan gagasan atau pendapat pada 

kelompok berpengaruh terhadap sikap pemalasan mahasiswa untuk 

bekerja. Rasa percaya diri yang rendah itulah yang menjadikan 

mahasiswa enggan atau tidak bekerja sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

Menurut Fratama, Rifa, dan Yunilma (2014, h. 2) bahwa 

kepercayaan diri yang dimiliki oleh individu dapat membuat 

seseorang bekerja lebih giat dan merasa berharga sehingga mereka 

terpacu untuk menjadi yang terbaik. Seperti halnya dengan 

mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan bekerja giat 

dalam kelompok dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik 

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu juga mampu 

menciptakan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. 

Sesuai dengan ciri- ciri seseorang yang memiliki kepercayaan 

diri bahwa mereka memiliki sikap mandiri,Desmita dalam penelitian 

Asiyah (2013, h. 111) menunjukkan bahwa seseorang yang percaya 

diri erat kaitannya dengan kemandirian. Hal  tersebut menandakan 

bahwa seseorang dengan percaya diri tinggi memiliki tingkat 

kemandirian yang tinggi pula. Mereka dapat melakukan segala 
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sesuatunya secara mandiri tanpa tergantung oleh orang lain, seperti 

tidak tergantung pada kemampuan rekan anggota kelompok. 

Variabel harga diri dan kepercayaan diri merupakan variabel 

yang identik, meskipun dalam penelitian ini tidak dibahas hubungan 

antara harga diri dengan kepercayaan diri atau sebaliknya akan tetapi 

jika dilihat dari hasil korelasi terhadap keduanya, variabel ini 

memiliki hubungan yang kuat yaitu 0,806. Hasil penelitian yang 

menggunakan dua varibel tersebut memiliki penjelasan yang kurang 

lebih hampir sama. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan penelitian 

Muslimah dan Wahdah (2013, h. 53) dan Yulianto dan Nashori 

(2006, h. 13) bahwa orang memiliki harga diri dan rasa percaya 

tinggi memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai prestasi yang 

tinggi.  

Hasil penelitian terhadap variabel social loafing pada 

mahasiswa diperoleh Mean Empirik (Me) sebesar 23,89 dengan 

Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 6,5 sedangkan Mean 

Hipotetik (Mh) sebesar 32,5 sehingga dapat dilihat bahwa social 

loafing pada mahasiswa Unika Soegijapranta Semarang tergolong 

rendah. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa Unika dapat bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran 

berkelompok. Mahasiswa dapat mengontrol perilaku negatifnya 

ketika bekerja dalam kelompok dengan tidak melakukan free riding 

atau sucker effect (teman sekelompok malas mengerjakan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya). 
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Hasil penelitian terhadap variabel harga diri pada mahasiswa 

diperoleh Mean Empirik (Me) sebesar 43,17 dengan Standar Deviasi 

Hipotetik (SDh) sebesar 7,5 sedangkan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 

37,5 sehingga dapat dilihat bahwa harga diri pada mahasiswa Unika 

Soegijapranta Semarang tergolong sedang. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat dilihat bahwa mahasiswa Unika memiliki penilaian 

yang positif terhadap dirinya, penilaian ini terkait dengan 

kemampuan dan sikapnya. Mahasiswa Unika mampu mengetahui 

bagaimana cara mereka harus mengembangkan kemampuan 

individunya dan bersikap ketika di dalam kelompok. 

Hasil penelitian terhadap variabel kepercayan diri pada 

mahasiswa diperoleh Mean Empirik (Me) sebesar 28,18 dengan 

Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 5 sedangkan Mean 

Hipotetik (Mh) sebesar 25 sehingga dapat dilihat bahwa kepercayaan 

diri pada mahasiswa Unika Soegijapranta Semarang tergolong 

sedang. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa mahasiswa 

Unika memiliki kepercayaan diri yang baik. Hal tersebut mampu 

membuat mereka mengemukakan pendapatnya di dalam kelompok, 

bersikap aktif, dan memiliki kemauan untuk menyelesaikan tugas 

yang menjadi tangggung jawab individu dalam kelompok. 

Adapun kelemahan yang mungkin dapat memengaruhi penelitian ini, 

yaitu: 

1. Data kepercayaan diri pada penelitian ini memiliki penyebaran 

distribusi yang tidak normal karena terdapat nilai esktrim pada 

beberapa subjek. Jika dilihat dari histogram penyebaran distribusi 
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cenderung ke arah kanan. Dalam hal ini, bisa saja subjek 

penelitian ketika memberikan jawaban dipengaruhi oleh social 

desirability, yaitu kecenderungan subjek untuk memberikan 

jawaban yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan 

tidak sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya. Artinya bahwa 

subjek penelitian kurang terbuka dalam memberikan jawaban. 

2. Pemilihansubjek yang dilakukan secara acak tidak 

mempertimbangkan social loafing yang dimiliki subjek sehingga 

data yang diperoleh pada saat wawancara dan penelitian 

menunjukkan hasil yang berbeda. 




