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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti akan melakukan uji 

asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran item normal 

atau tidak normal. Sedangkan uji linearitas untuk melihat linear atau 

tidaknya hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

1) Pemalasan Sosial 

Hasil uji normalitas skala pemalasan sosial 

menggunakan Kolmogorov-Smirnow yang menunjukkan nilai 

K-S Z = 0,810 dengan p>0,05 yang berarti bahwa penyebaran 

data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas skala 

pemalasan sosial selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

D1. 

2) Kohesivitas Kelompok 

Uji normalitas pada skala kohesivitas kelompok 

menggunakan Kolmogorov-Smirnow yang menunjukan hasil 

K-S Z = 0,821 dengan p>0,05 yang berarti bahwa penyebaran 

data berdistribusi normal. Hasil normalitas skala kohesivitas 

kelompok dapat dilihat pada lampiran D1. 
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b. Uji Linearitas 

Hasil dari uji linearitas menunjukkan Flinear sebesar 

15,251 dengan nilai p<0,05. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan linear antara variabel X (kohesivitas kelompok) dan Y 

(pemalasan sosial). Hasil pengujian linearitas dapat dilihat 

seluruhnya pada lampiran D2. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, peneliti melakukan uji 

hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment dari 

Pearson. Didapatkan hasil uji hipotesis bahwa rxy = -0,503 dengan 

nilai p<0.01, maka dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara kohesivitas 

kelompok dan pemalasan sosial. Disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kohesivitas kelompok maka pemalasan sosial pada mahasiswa 

semakin rendah. Dengan demikian hipotesis penelitian yang 

diajukan oleh peneliti diterima. Hasil dari uji hipotesis seluruhnya 

dapat dilihat pada lampiran E. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ditemukan bahwa adanya 

hubungan negatif antara kohesivitas kelompok dan pemalasan sosial 

pada mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijaparanata Semarang. 

Dengan begitu, semakin tinggi kohesivitas kelompok maka semakin 

rendah pemalasan sosial dan sebaliknya. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X (kohesivitas 

kelompok) dan Y (pemalasan sosial) memiliki hubungan negatif yang 

sangat signifikan. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Anggreani dan Alfian (2015), hasilnya menunjukkan adanya hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara kohesivitas dan pemalasan sosial. 

Hasil penelitian di atas juga sejalan dengan  hasil penelitian dari  

Liden, dkk (2004, h. 285-304) bahwa salah faktor yang mempengaruhi 

pemalasan sosial adalah faktor individu dan faktor kelompok. Dimana 

faktor kelompok yang menyebabkan pemalasan sosial adalah kohesivitas 

kelompok. 

Seseorang yang melakukan pemalasan sosial akan cenderung 

mengurangi kinerja dan usahanya serta menganggap enteng tugas 

kelompok. Hal itu dikarenakan individu tersebut mengetahui bahwa ia 

tidak bekerja sendiri di dalam kelompok dan ia yakin bahwa anggota lain 

akan tetap menyelesaikan tugas kelompok meskipun ia tidak ambil 

bagian. Hal ini sesuai dengan penemuan McCorkle, dkk (Anggreani dan 

Alfian, 2015, hal. 83) bahwa mahasiswa cenderung menganggap enteng 

tugas kelompok ketika ia mengetahui bahwa dirinya tidak bekerja 

sendirian dalam mengerjakan tugas kelompok. 

Menurut Carron, Burke & Prapavessis pemalasan sosial dapat 

merugikan para anggota di dalam kelompok (Audi, 2014, hal. 52).  Jika 

pemalasan sosial terjadi di dalam kelompok, maka tujuan dari kelompok 

akan susah untuk dicapai dan para anggota tidak akan bertahan dalam 

kelompok karena tidak bisa menjadi alat pemuas diri dalam mencapai 

suatu tujuan. Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan Sarwono & 
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Meinarno (2009, h. 183) bahwa kelompok  berguna bagi setiap anggota 

di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan akan diri yang dianggap berarti 

dan memiliki, kebutuhan akan sumber identitas diri, serta kebutuhan 

dalam mencari infomasi serta pengalaman mengenai dunia dan diri 

individu. 

Sumbangan efektif pengaruh kohesivitas kelompok terhadap 

munculnya pemalasan sosial , yaitu sebesar 25,30%. Sedangkan untuk 

sisanya  74,70% merupakan faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Aulia 

dan Saloom (2013, hal. 85) bahwa faktor yang berpengaruh munculnya 

pemalasan sosial selain faktor self-efficacy yaitu faktor kohesivitas 

kelompok. 

Hasil uji korelasi antar aspek kohesivitas kelompok dengan 

pemalasan sosial dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini : 

Tabel 9 

Korelasi Aspek-aspek Kohesivitas Terhadap Pemalasan Sosial 

Aspek 

Kohesivitas 

Kelompok 

Pemalasan Sosial 

r p Ket 

Kohesi Sosial -0,313 0,016 (p < 0,05) Signifikan 

Tugas -0,607 0,000 (p < 0,01) 
Sangat 

Signifikan 

Perasaan -0,326 0,013 (p < 0,05) Signifikan 

Emosional -0,278 0,029 (p < 0,05) Signifikan 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hubungan tiap aspek 

kohesivitas kelompok dengan pemalasan sosial. Hasil dari tabel di atas 

menjelaskan bahwa dari keempat aspek kohesivitas kelompok yang ada, 

semuanya berkorelasi negatif. Ada satu aspek yang berkorelasi sangat 
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singnifikan, yaitu kohesi tugas. Sedangkan tiga aspek lainnya berkorelasi 

signifikan, yaitu kohesi sosial, perasaan, dan emosional.  

Hasil analisis pengkategorian tingkat kohesivitas kelompok yang 

dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

Semarang dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut 

Tabel 10 

Pengkategorian Kohesivitas Kelompok Berdasarkan Hasil Analisi 

Mean 

 Empirik (ME) dan Standar Deviasi (SDE) 

Mean 

Empirik 

(ME) 

Standar 

Deviasi 

(SDE) 

Kategori 
Jumlah 

Subjek 

69,26 5,788 Rendah 51,896 – 63,472 4 orang 

  Sedang 63,472 – 75,048 34 orang 

  Tinggi 75,048 – 86,624 9 orang 

Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil mean empirik (ME) 

variabel kohesivitas kelompok sebesar 69,26 dan standar deviasi empirik 

(SDE) sebesar 5,788. Berdasarkan kategori yang sudah dipaparkan di 

atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 orang yang memiliki kohesivitas 

kelompok dengan kategori tinggi, 34 orang yang memiliki kohesivitas 

kelompok dengan kategori sedang dan 9 orang yang memiliki 

kohesivitas kelompok yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kohesivitas kelompok pada mahasiswa Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata Semarang memiliki kategori sedang.  

Hasil ini bisa dipengaruhi oleh sistem pembagian kelas dari 

Fakultas Psikologi yang membagi mahasiswa ke dalam empat kelas dari 

awal masuk hingga lulus. Sehingga dari sistem pembagian kelas tersebut 

membuat mahasiswa saling mengenal dengan cukup baik satu dengan 

yang lainnya dalam waktu yang cukup lama. Lamanya waktu berada 
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dalam kelompok merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tinggi-rendahnya kohesivitas kelompok. Hal ini sejalan dengan 

penelitian dari Robbins (Munandar, 2014, hal.228) bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi tingkat kohesivitas kelompok adalah 

lamanya waktu berada bersama dalam kelompok, dimana semakin lama 

berada bersama dalam kelompok maka akan saling mengenal dan timbul 

persamaan di dalam sebuah kelompok. 

Berdasarkan hasil analisis, selanjutnya pengkategorian tingkat 

pemalasan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata Semarang dapat dilihat pada tabel 11 sebagai 

berikut : 

Tabel 11 

Pengkategorian Pemalasan Sosial Berdasarkan Hasil Analisi Mean 

Empirik (ME) dan Standar Deviasi (SDE) 

Mean 

Empirik 

(ME) 

Standar 

Deviasi 

(SDE) 

Kategori 
Jumlah 

Subjek 

59,81 6,426 Rendah 40,532 – 53,384 6 orang 

  Sedang 53,384 – 66,236 34 orang 

  Tinggi 66,236  79,088 7 orang 

 

Hasil data dari tabel 11 di atas menunjukkan bahwa hasil Mean 

Empirik  variabel pemalasan sosial (ME) adalah sebesar 59,81 dengan 

Standar Deviasi (SDE) sebesar 6,426. Berdasarkan kategori yang sudah 

dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 orang yang 

melakukan pemalasan sosial dengan kategori tinggi, 34 orang yang 

melakukan pemalasan sosial dengan kategori sedang dan 6 orang yang 

melakukan pemalasan sosial dengan kategori rendah. Dapat disimpulkan 
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bahwa tingkat pemalasan sosial pada mahasiswa Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata Semarang memiliki kategori sedang.  

Hasil analisis pada variabel pemalasan sosial bisa dipengaruhi 

oleh mahasiswa angkatan 2015 yang mengambil mata kuliah angkatan 

2014 untuk mencukupi SKS dan angkatan 2013 yang mengulang mata 

kuliah yang sama dengan angkatan 2014 karena tidak lulus pada mata 

kuliah sebelumnya sehingga mahasiswa angkatan 2014 bertemu dengan 

mahasiswa yang dianggap baru dan kurang kenal, hal tersebut 

mengakibatkan kurang dekat antara satu dengan yang lainnya. 

Pemasalahan tersebut membuat mahasiswa angkatan 2014 semester 

enam sebagai subjek penelitian dan mahasiswa angkatan 2013 serta 2015 

mengalami kesenjangan untuk mengenal orang baru sehingga hal 

tersebut membuat mereka mengurangi kontribusi ketika pengerjaan 

tugas.  

Hal ini sejalan dengan aspek pemalasan sosial dari Chidambaran 

dan Tung (2005, h. 150), yaitu kesejangan kesiapan (the immediacy gap) 

dimana individu merasa tidak dekat dengan anggota di dalam kelompok 

sehingga interaksi antar anggota semakin jauh dalam kelompok 

akibatnya konstribusi yang diberikan dalam pengerjaan tugaspun 

berkurang.  

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari kelemahan yang 

dapat mempengaruhi hasil dari penelitian, yaitu teknik dalam mengambil 

sampel penelitian dimana hanya memilih salah satu kelas dari angkatan 

2014 yang mungkin merupakan salah satu kelas yang mempunyai tingkat 

kohesivitas kelompok yang cukup baik dan pemalasan sosial yang 
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dilakukan tergolong sedang dari kelas lainya, sehingga analisis penelitian 

variabel kohesivitas kelompok dan pemalasan sosial menunjukkan hasil 

yang seimbang. 


