
41 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Data yang telah didapatkan juga digunakan untuk 

penghitungan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji 

linearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya sebaran item pada skala, sedangkan uji liniearitas 

digunakan untuk mengetahui linier atau tidaknya hubungan antara 

variabel terikat dan variabel bebas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada skala dukungan sosial keluarga dan 

skala kestabilan emosi menggunakan Kolomogorov-Smirnov 

untuk skala dukungan sosial keluarga menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,772 dengan p sebesar 0,590 (p>0,05) dan untuk skala 

kestabilan emosi menunjukkan hasil K-S Z  sebesar 0,568 dengan 

p sebesar 0,904 (p>0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

sebaran item pada skala dukungan sosial keluarga dan skala 

kestabilan emosi memiliki distribusi yang normal. 

b. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

yang linier antara dukungan sosial keluarga dengan kestabilan 

emosi. Hal ini dapat dilihat dari hasil Flinier = 35,217 dengan p 

sebesar 0,000 (p<0,005). Berdasarkan hasil hitung tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang linier antara dukungan 

sosial keluarga dan kestabilan emosi remaja yang sedang putus 

cinta.  

2. Uji Hipotesis  

Setelah data memenuhi syarat uji asumsi, kemudian dilakukan 

penghitungan untuk pengujian hipotesis menggunakan teknik 

korelasi Product Moment. Hasil koefisien korelasi (rxy) yang 

diperoleh antara kestabilan emosi dan dukungan sosial keluarga 

sebesar 0,708 dengan p<0.01 yang artinya terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara dukungan sosial keluarga dan 

kestabilan emosi remaja yang sedang putus cinta. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis peneliti diterima. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran D. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment diperoleh rxy 0,708 dengan p<0,01. Hal  

tersebut memiliki arti bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan kestabilan emosi 

remaja saat menghadapi putus cinta. Semakin tinggi dukungan sosial 

dari keluarga yang diterima maka semakin tinggi pula kestabilan emosi 

pada remaja, begitu pula sebaliknya semakin rendah dukungan sosial 

dari keluarga yang diterima maka semakin rendah pula kestabilan emosi 

pada remaja.  
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Hal ini sejalan dengan pendapat Hurlock (2003, h, 191) bahwa 

semakin banyak simpati, pengertian dan dukungan yang diberikan oleh 

orang tua, kakak-adik, dan lingkungannya maka remaja akan memiliki 

tingkat emosi yang lebih stabil dan semakin kecil efek psikologis yang 

didapat akibat perubahan pada masa pubertas. Pada masa remaja urusan 

cinta merupakan masalah yang cukup pelik karena pada masa 

sebelumnya remaja belum memiliki pengalaman dalam urusan 

percintaan.  

Untuk mendapatkan tingkat  emosi yang cukup stabil pada remaja 

peranan keluarga sangat dibutuhkan dalam memberikan gambaran 

situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosionalnya, sehingga remaja 

dapat memahami dan belajar bagaimana cara untuk menghadapinya. 

Peranan penting lainnya adalah keluarga dapat menjadi tempat yang 

nyaman bagi remaja untuk menceritakan masalah pribadinya, yang 

diharapkan remaja mendapat nasihat atau arahan bagaimana mereka 

harus bertindak. 

Astuti dan Hartati (2013, h.78) menjelaskan bahwa kesadaran remaja 

atas dukungan dari orang lain yang diterima akan memberikan pengaruh 

positif sehingga akan meningkatkan harga diri dan tingkat stabilitas 

emosi. Dukungan yang diterima juga dapat membantu remaja dalam 

mengurangi emosi yang negatif karena permasalahan yang dihadapi. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Putri, dkk (2014) bahwa dukungan sosial yang diterima dapat 

mempengaruhi tingkat kestabilan seseorang. Selain itu penelitian dari 
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Astuti (2010) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan kestabilan emosi pada remaja.  

Dukungan sosial keluarga memberikan sumbangan efektif sebesar 

50,1% terhadap tingkat kestabilan emosi pada remaja saat menghadapi 

putus cinta. Hal tersebut menunjukkan bahwa 50,1% faktor yang 

mempengaruhi tingkat kestabilan emosi pada remaja adalah dukungan 

sosial keluarga, sedangkan 49,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang 

lain. Besarnya sumbangan efektif yang diberikan pada tingkat kestabilan 

emosi dapat disebabkan karena remaja merasa nyaman dengan 

dukungan yang diberikan. Selain itu terjadi overlapping pada teori yang 

digunakan untuk mengukur kedua variabel. Overlapping dapat terjadi 

karena kedua teori yang digunakan untuk pengukuran terdapat aspek 

yang hampir sama.  Putri, dkk (2014) tingkat kenyaman pada dukungan 

sosial yang diberikan dapat berkaitan dengan cara penyampaian 

dukungan, waktu penyampaian dukungan dan juga jenis dukungan yang 

diberikan. 

Rata-rata empirik untuk variabel kestabilan emosi pada remaja 

sebesar 57,03 dengan standar deviasi empirik 7,002. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tingkat kestabilan emosi pada siswa saat 

menghadapi putus cinta di salah satu SMK di Ungaran sedang. Sejalan 

dengan hasil pengamatan yang penliti lakukan bahwa terdapat indikasi 

belum stabilnya emosi pada siswa/i saat menghadapi putus cinta. 

Adanya perbedaan tingkat kestabilan emosi yang didapatkan dapat 

disebabkan oleh ketidakjujuran subyek dalam pengisian skala penelitian. 

Terlihat ketika peneliti mengamati subyek saat pengisian skala, bahwa 
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subyek mungkin merasa tidak nyaman dengan item-item pernyataan 

yang diberikan dan menyebabkan subyek mengisikan skala tidak sesuai 

dengan keadaan dirinya dan cenderung mengikuti teman lainnya dalam 

pengisian. Padahal peneliti sudah mengingatkan berulang kali untuk 

mengisikan  secara jujur. 

Rata-rata empirik untuk variabel dukungan sosial keluarga sebesar 

47,35 dengan standar deviasi empirik 6,832. Hasil ini menunjukkan 

bahwa dukungan sosial yang didapat pada siswa-siswi tergolong sedang. 

Steinberg (1990, h.131) menjelaskan bahwa remaja cenderung akan 

mencari dukungan sosial saat mereka menghadapi masalah. Dengan 

membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi dan keluarga yang 

mendengarkan dan memberikan nasihat akan membuat remaja menjadi 

lebih tenang dan berpikir secara rasional. Steinberg (1990, h.146-147) 

juga mendukung bahwa remaja yang lebih banyak mendapatkan 

penjelasan, bantuan pemecahan masalah, dan empati dari keluarga akan 

memiliki kesehatan mental yang lebih baik. 

Penelitian ini tidak lepas dari beberapa kelemahan. Adapun 

kelemahan tersebut adalah: 

1. Terbatasnya subyek pada penelitian ini karena keterbatasan 

waktu yang diberikan pihak sekolah yang menyebabkan kurang 

terwakilkannya populasi penelitian. 

2. Sebagian subyek tidak bertanya kepada peneliti ketika 

menemukan kalimat pernyataan yang tidak dimengerti, sehingga 

subyek cenderung melihat jawaban teman dan menirunya. 
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3. Kurangnya pendekatan pada subyek karena kendala waktu yang 

dimiliki peneliti untuk penyebaran skala penelitian. 

4. Tidak dikontrolnya perbedaan lama waktu subyek setelah 

mengalami putus cinta. 

5. Terjadi overlapping pada aspek yang digunakan untuk 

pengukuran sehingga sumbangan efektif yang diberikan terlalu 

tinggi. 

 


