
 

 

 

 

 

 

 
A. Uji Asumsi 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Peneliti melakukan uji asumsi guna memenuhi syarat 

analisis data dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment, yang variabel tergantung dan bebasnya masing – masing 

harus didistribusi normal dan memiliki hubungan linear. 

1. Uji Normalitas 

1.) Perilaku Asertif 

Hasil uji normalitas pada variabel perilaku asertif 

yang diperoleh menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 1,110 dengan p > 0,05, sehingga distribusi 

penyebaran item dapat dinyatakan normal. Keterangan 

selanjutnya dapat dilihat dalam lampiran D. 

2.) Kekerasan dalam Berpacaran 

Hasil uji normalitas pada variabel kekerasan dalam 

berpacaran memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 

1,127 dengan nilai p > 0,05, maka dapat diketahui bahwa 

distribusi penyebaran item adalah normal. Keterangan 

lengkap dapat dilihat dalam lampiran D. 

2. Uji Linieritas 

Uji Linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel penelitian. Variabel kekerasan dalam berpacaran dan 

variabel perilaku asertif memiliki hubungan dengan nilai Fbeda 

= 4,708 (p < 0,05) yang berarti hubungan antara kekerasan 
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dalam berpacaran dengan perilaku asertif adalah hubungan 

yang linier. Data lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran D. 

B. Uji Hipotesis 

Langkah berikutnya adalah melakukan uji hipotesis 

digunakan untuk menguji hubungan antara perilaku asertif dengan 

kekerasan dalam berpacaran. Uji hipotesis dilakukan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan SPSS seri 

17.0 for windows, karena kedua variabel memiliki hubungan yang 

linear. Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi diperoleh 

koefisien korelasi antara antara perilaku asertif dengan kekerasan 

dalam berpacaran sebesar -0,264 (p < 0.05) yang berarti ada 

hubungan negatif yang signifikan antara perilaku asertif dengan 

kekerasan dalam berpacaran. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment yang telah dilakukan, terdapat 

hubungan negatif antara perilaku asertif dengan kekerasan dalam 

berpacaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji korelasi rxy 

= - 0,264 dengan p < 0,05. Semakin rendah perilaku asertif, maka 

semakin tinggi kekerasan dalam berpacaran. Sebaliknya, semakin 

tinggi perilaku asertif yang dimiliki indvidu, kekerasan dalam 

berpacaran yang terjadi semakin berkurang. 

Diterimanya hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa apabila seseorang memiliki perilaku asertif, maka perilaku 

kekerasan dalam berpacaran menurun atau berkurang. 
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Hal ini menjelaskan bahwa perilaku asertif yang dimiliki 

oleh seseorang memengaruhi cara seseorang dalam menerima 

perlakuan dari orang lain. Hasil penelitian ini selaras oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Greene dan Navarro (Uyun, 2003) 

yang menyatakan bahwa keterampilan asertif dapat membantu 

perempuan terhindar dari kekerasan. Sesuai dengan aspek – aspek 

yang terdapat dalam perilaku asertif (Lazarus dalam Peneva dan 

Mavrodiev, 2013) yaitu mampu melakukan komunikasi dengan 

baik, mampu mengekspresikan hal – hal positif dan negatif, 

mampu berkata tidak, serta mampu meminta pertolongan dan 

membuat keputusan. Perilaku asertif sesungguhnya merupakan 

bentuk perilaku yang berada diantara perilaku agresif dan perilaku 

pasif sehingga agak samar untuk didefinisikan. Perilaku asertif 

merupakan kemampuan individu untuk mengekspresikan 

perasaan diri secara langsung, integritas, dan jujur, tapi tetap 

menghargai dan menghormati privasi orang lain (Yasdiana dalam 

Misnani, 2016). Seseorang yang asertif menurut Lange dan 

Jakubowsi (Hapsari dan Retnaningsih, 2007) adalah individu 

yang jujur terhadap diri sendiri, jujur dalam berekspresi tentang 

perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara pas tanpa bermaksud 

untuk memanfaatkan, merugikan, ataupun memanipulasi orang 

lain. 

Dijelaskan oleh Mahlstedt dan Welsh (dalam Syafira dan 

Kustanti, 2017, hal. 193) terdapat enam indikator penyebab 

individu mengalami kekerasan dalam berpacaran, yaitu gender 
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socialization, relationship, alkohol, kekuatan, faktor pribadi, dan 

komunikasi. Faktor komunikasi menjadi indikator yang berkaitan 

dengan perilaku asertif yang dimiliki oleh korban kekerasan. 

Penyebab individu mengalami kekerasan dalam berpacaran 

dikemukakan oleh Israr (dalam eL – Hakim, 2014) adalah 

kecenderungan individu menyalahkan diri, menghukum diri, 

menutup diri, dan menganggap dirinya aib. Faktor – faktor 

penyebab tersebut berkaitan dengan perilaku asertif yang dimiliki 

individu. Hadi dan Aminah (eL – Hakim, 2014) menyatakan 

pendapat yang mendukung pernyataan di atas, yaitu individu yang 

kurang atau tidak memiliki kemampuan asertif menjadi penguat 

terjadinya perilaku kekerasan. Artinya, perilaku asertif menjadi 

salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dialami oleh 

individu. 

Mengacu pada aspek – aspek perilaku asertif, antara lain 

mampu mengatakan “tidak”, mampu meminta pertolongan dan 

membuat keputusan, mampu mengekspresikan hal – hal positif 

dan negatif, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Seharusnya, 

ketika individu memiliki kemampuan untuk berkata “tidak” 

terhadap hal yang tidak dikehendaki, pacar akan berpikir ulang 

untuk melakukan kekerasan dan berusaha tidak mengulangi 

tindakan tersebut, namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

kemampuan berkata “tidak” tidak memiliki hubungan terhadap 

penurunan kekerasan yang dialami oleh subjek. Individu yang 

berani  meminta  pertolongan  saat  mengalami  tindakan  yang 
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merugikan  dan  mampu  membuat  keputusan  yang  benar  akan 

terhindar dari kekerasan dalam berpacaran. Berperilaku asertif 

juga berarti mampu mengekspresikan hal – hal positif dan negatif 

secara  wajar,  serta  mampu  berkomunikasi  dengan  baik.  Hal 

tersebut  akan  membuat  pasangan  lebih  memahami  perasaan 

individu dan menghindarkan individu bertindak dengan terpaksa. 

Individu yang berperilaku asertif akan menerima perlakuan 

lebih baik dan terhindar dari kekerasan dalam berpacaran. 

Perilaku asertif yang dimiliki individu akan memberikan batasan 

kepada pasangan dalam memperlakukan diri individu. 

Menyebabkan invididu terhindar dari kekerasan dalam 

berpacaran. 

Apabila ditinjau dari tabel di bawah, dijelaskan hubungan 

tiap aspek perilaku asertif dengan kekerasan dalam pacaran. 

Hasilnya adalah bahwa dari empat aspek perilaku asertif, terdapat 

satu aspek yang tidak signifikan yaitu kemampuan berkata tidak 

artinya, tidak ada hubungan antara kemampuan berkata tidak pada 

korban dengan kekerasan dalam pacaran. Hal ini mungkin saja 

disebabkan karena pelaku kekerasan tidak memedulikan apa yang 

dikatakan oleh individu yang menjadi korban. Bisa juga karena 

kekerasan yang terjadi sudah dilakukan cukup sering sehingga 

pelaku sudah tidak peduli dengan perkataan korban. Selain itu, 

tindak kekerasan yang dilakukan seringnya bersifat spontan atau 

tidak ditawarkan, sehingga individu belum sempat atau tidak bisa 

berkata tidak pada perilaku tersebut. Aspek kemampuan untuk 
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meminta bantuan dan mengambil keputusan, aspek kemampuan 

berkomunikasi yang baik, serta aspek kemampuan untuk 

berekspresi tentang perasaan negatif dan positif yang dirasakan 

memiliki hubungan yang signifikan. Berarti terdapat hubungan 

negatif antara ketiga aspek tersebut dengan kekerasan dalam 

pacaran. 

Tabel 13 

Korelasi antara Aspek Perilaku Asertif dengan Kekerasan 

dalam Pacaran 

No Aspek Perilaku 

. Asertif 

Kekerasan dalam Pacaran 
 

R p Keterangan 

1. Kemampuan 

berkata “tidak” 

2. Kemampuan 

untuk  meminta 

bantuan dan 

mengambil 

keputusan 

3. Kemampuan 

untuk 

berekspresi 

tentang 

perasaan 

negatif dan 

positif yang 

dirasakan 

4. Kemampuan 

berkomunikasi 

- 0,126 p > 0,05 Tidak 

signifikan 

- 0,243 p < 0,05 Signifikan 

 

 

 

 

- 0,311 p < 0,01 Signifikan 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,262 p < 0,05 Signifikan 

  yang baik   
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Hasil dari olah data penelitian menunjukkan bahwa 

hasil Mean Hipotetik (MH) adalah sebesar 34,5 dan Standar 

Deviasi Hipotetik (SDH) sebesar 11,5 untuk variabel perilaku 

asertif dengan Mean 20,57. Artinya variabel perilaku asertif 

masuk dalam kategori yang rendah. Variabel kekerasan dalam 

pacaran dilakukan olah data dan menunjukkan hasil MH 

sebesar 30 dan SDH sebesar 10. Mean untuk variabel kekerasan 

dalam pacaran adalah sebesar 44,78 yang berarti masuk dalam 

kategori yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek 

penelitian memiliki perilaku asertif yang rendah sehingga 

mengalami kekerasan dalam pacaran dikarenakan karakteristik 

subjek yang dipilih oleh peneliti telah terfokus. 

Sumbangan Efektif (SE) dari perilaku asertif dengan 

kekerasan dalam berpacaran adalah sebesar 6,96%. Berarti 

terdapat 93,04% sumbangan dari faktor lain yang 

mempengaruhi. Faktor lain tersebut, antara lain media massa, 

peer group, lingkungan keluarga, pola asuh, dll. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perilaku asertif tidak banyak 

memengaruhi kekerasan yang terjadi dalam berpacaran. Tindak 

kekerasan yang dialami oleh subjek yang dilakukan pacar 

dikategorikan rendah bisa karena subjek memiliki pandangan 

tentang cara berpacaran yang baik, bisa juga dikarenakan masa 

berpacaran yang relatif singkat, kemudian karena sekarang 

banyak korban kekerasan yang memilih untuk melaporkan 

pelaku kepada pihak yang berwenang, sehingga memperkecil 
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kemungkinan pacar berani melakukan kekerasan, serta terdapat 

banyak edukasi tentang kekerasan dalam berpacaran yang bisa 

dibaca atau diperoleh oleh subjek atau korban. Penelitian ini 

memiliki kelemahan yang disadari oleh peneliti adalah dalam 

skala ini penulis tidak mencantumkan lama berpacaran dan 

lama individu mengalami kekerasan. Disamping beberapa 

kelemahan di atas, penelitian ini memiliki kelebihan, yaitu 

subjek penelitian ini terfokus pada mahasiswi sehingga dapat 

mengetahui faktor – faktor perilaku asertif manakah yang lebih 

berhubungan dengan perilaku kekerasan pada perempuan 

terutama pada mahasiswi, yang dimana pada penelitian 

sebelumnya hal ini kurang diperhatikan. 

Sebagai tambahan, peneliti memasukkan deskripsi 

respoden seperti di bawah ini. 

Deskripsi Responden 

Gambaran responden digunakan untuk mengetahui 

identitas subjek secara umum. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

dapat diketahui gambaran identitas subjek berupa usia, status 

hubungan, dan angkatan dalam perkuliahan. 

a. Deskripsi Responden berdasarkan Usia 

Sebaran usia responden Mahasiswi Unika 

Soegijapranata dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 14 

Data Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Presentase 

18 – 19 tahun 12 18,46% 
20 – 21 tahun 35 53,84% 

22 – 23 tahun 18 27,69% 

Jumlah 65 100% 
 
 

b. Deskripsi Responden berdasarkan Status Hubungan 

Distribusi responden dengan status hubungan di UNIKA 

Soegijapranata nampak dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 15 

Data Deskripsi Responden 

Berdasarkan Status Hubungan 

Status 

Hubungan 

Jumlah Presentase 

Berpacaran dan 

mengalami 

kekerasan 

26 40% 

Pernah mengalami 

kekerasan 

39 60% 

Jumlah 65 100% 
 
 

c. Deskripsi Responden berdasarkan Angkatan 

Angkatan responden mahasiswi di Unika Soegijapranata 

dalam penelitian ini nampak pada tabel, sebagai berikut: 

Tabel 16 

Data Deskripsi Responden Berdasarkan Angkatan 

Angkatan Jumlah Presentase 

2013 15 23,07% 
2014 22 33,84% 

2015 10 15,38% 

2016 14 21,53% 

2017 4 6,15% 

Jumlah 65 100% 
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d. Deskripsi responden berdasarkan jenis kekerasan yang 

dialami 

Jenis kekerasan yang dialami oleh mahasiswi Unika 

Soegijapranata dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 17 

Data Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kekerasan 

yang dialami 

Jenis Kekerasan Jumlah Presentase 

Fisik dan 

Psikologis 

23 35,38% 

Fisik dan Seksual 18 27,69% 

Psikologis dan 

Seksual 

16 24,61% 

Fisik, Psikologis, 

dan Seksual 

8 12,3% 

Jumlah 65 100% 


