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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji

normalitas dilakukan guna mengetahui apakah sebaran data yang

akan dianalisis memiliki distribusi data yang normal, sedangkan

uji linieritas guna mengetahui apakah data kedua variabel

penelitian memiliki hubungan yang linier. Uji asumsi dilakukan

dengan menggunakan program Statictical Packages for Social

Science (SPSS).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik

penghitungan Kolmogrov-Smirnov Z. Sebaran data

dikatakan normal apabila nilai p> 0,05 dan sebaliknya jika

p≤0,05 maka sebaran data dinyatakan tidak normal. Hasil

uji normalitas pada sebaran data dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas Sebaran Data
Pemalasan Sosial dan Harga Diri

Variabel Kolmogorov-
Smirnov Z

p Keterangan

Pemalasan
Sosial 1,063 0,209 Normal

Harga Diri 0,940 0,340 Normal
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebaran data

variabel pemalasan sosial dan variabel harga diri adalah

normal, hal ini dapat diketahui berdasarkan nilai

Kolmogorov-Smirnov Z pada variabel pemalasan sosial

sebesar 1,063 dengan nilai p>0,05 dan nilai Kolmogorov

Smirnov Z variabel harga diri sebesar 0,940 dengan nilai

p>0,05. Sebaran data yang normal menandakan bahwa

sampel penelitian sesuai dengan populasi.

b. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat

hubungan yang linier antara variabel harga diri dan

variabel pemalasan sosial. Hubungan yang linier

menggambarkan bahwa perubahan pada variabel harga

diri sebagai variabel bebas akan cenderung diikuti oleh

variabel pemalasan sosial sebagai variabel tergantung,

apabila kedua variabel memiliki hubungan yang linier

maka sebaran data akan membentuk garis yang linear.

Hasil uji linieritas pada variabel pemalasan sosial dan

harga diri menunjukkan hasil nilai Flinier sebesar 93,190

dengan koefisien signifikansi p<0,05 yang berarti kedua

variabel penelitian ini memiliki hubungan yang linier.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada

variabel harga diri akan diikuti dengan perubahan yang

linier pada variabel pemalasan sosial.
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2. Uji Hipotesis

Analisis data selanjutnya yang dilakukan setelah uji asumsi

terpenuhi adalah melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan

untuk menguji hipotesis dan hubungan kedua variabel penelitian.

Teknikyang digunakan untu pengujian hipotesis adalah

menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil uji hipotesis

pada penelitian ini menunjukkan hasil koefisien uji korelasi rxy =

-0,638 dengan koefisien signifikansi p<0,01. Besaran koefisen

korelasi tersebut menggambarkan adanya hubungan negatif yang

sangat signifikan antara variabel harga diri dan variabel

pemalasan sosial. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat

dikatakan bahwa hipotesis penelitian ini diterima.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa hipotesis

yang diterima, yaitu adanya hubungan negatif antara harga diri

dengan perilaku pemalasan sosial pada mahasiswa. Hasil analisis

data menjelaskan hubungan negatif antara kedua variabel penelitian

memiliki tingkat signifikansi yang sangat signifikan. Hal ini

ditunjukkan dengan besaran koefisien korelasi rxy = -0,638 dengan

nilai signifikansi p<0,01, yang berarti berarti semakin tinggi harga

diri mahasiswa maka akan semakin rendah perilaku pemalasan sosial

pada mahasiswa, demikian juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma

(2015) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif antara
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harga diri dengan pemalasan sosial pada mahasiswa, dimana

semakin tinggi harga diri mahasiswa maka akan semakin rendah

perilaku pemalasan sosialnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Kusuma memperkuat hasil penelitian eksperimen Nursalim (2014)

dimana pada hasil penelitiannya terungkap bahwa harga diri (self-

esteem) yang rendah turut memengaruhi perilaku pemalasan sosial

pada mahasiswa, harga diri rendah lebih mudah ditemukan pada

mahasiswa yang memiliki tugas dengan bobot yang lebih ringan

dibandingkan dengan mahasiswa dengan bobot tugas yang lebih

berat.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang diutarakan

oleh Sarwono (2001) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang

memengaruhi pemalasan sosial adalah harga diri. Seseorang dengan

harga diri yang rendah akan cenderung lebih mudah untuk

melakukan pemalasan sosial dibandingkan dengan seseorang dengan

harga diri yang tinggi. Hal ini dikarenakan seseorang dengan harga

diri yang tinggi memiliki dorongan untuk berprestasi.

Coopersmith (Mawarti, dkk., 2016) mengungkapkan harga diri

merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri yang

disekspresikan dalam sikap. Hasil penelitian ini mengungkapkan

mahasiswa dengan harga diri yang semakin tinggi maka akan

semakin rendah kemungkinannya untuk melakukan pemalasan sosial.

Hal ini dikarenakan seseorang dengan harga diri yang tinggi

memiliki penilaian diri positif terhadap aspek-aspek power,

significance, virtue, dan competence. Aspek-aspek tersebut
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merupakan aspek harga diri yang ditunjukkan kedalam sikap diri

yang positif.

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa aspek-aspek

harga diri memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan

pemalasan sosial. Sehingga dapat diartikan aspek-aspek harga diri

yaitu power, significance, virtue, dan competence sangat

memengaruhi pemalasan sosial pada mahasiswa.

Hasil analisis data pada aspek power terhadap pemalasan

sosial diperoleh koefisien korelasinya sebesar -0,540 (p<0,01). Hal

tersebut berarti bahwa aspek power memiliki hububungan yang

signifikan dengan pemalasan sosial. Sehingga dapat diartikan

mahasiswa dengan harga diri yang tinggi memiliki power yang baik

dan memiliki kecenderungan pemalasan sosial yang rendah.

Mahasiswa dengan power yang baik memiliki kontrol terhadap

diri sendiri maupun orang lain. Sehingga mahasiswa mampu

memengaruhi orang lain didalam kelompok secara positif seperti:

mampu mengajak anggota kelompok untuk lebih bersemangat atau

lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya dalam diskusi-diskusi

kelompok.

Mahasiswa dengan power yang baik mendapatkan

penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Pengakuan atau

penghargaan dari orang lain ini akan mendorong mahasiswa untuk

kembali memberikan pengaruh positif di dalam kelompok.

Hasil analisis data pada aspek significance terhadap pemalasan

sosial diperoleh koefisien korelasinya sebesar -0,504 (p<0,01). Hal
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ini berarti bahwa aspek significance memiliki hubungan yang

signifikan dengan pemalasan sosial pada mahasiswa. Hasil tersebut

dapat mengungkapkan bahwa mahasiswa dengan significance yang

baik akan memiliki kecenderungan melakukan pemalasan sosial

yang lebih rendah.

Significance dapat diperoleh mahasiswa dari adanya

pengakuan atau penghargaan orang lain terhadap pengaruh maupun

usaha yang dilakukannya bagi kelompok. Penghargaan dari orang

lain menumbuhkan penghargaan diri. Mahasiswa yang menilai

bahwa usaha atau kontribusinya cukup berarti dan penting bagi

kelompok akan dapat meningkatkan aspek significance. Significance

yang tinggi mendorong mahasiswa untuk lebih berkontribusi dalam

kelompok. Sehingga kecenderungan mahasiswa untuk melakukan

perilaku pemalasan sosial menjadi lebih rendah.

Hasil analisis data aspek virtue terhadap pemalasan sosial

diperoleh koefisien korelasi sebesar -0,522 (p<0,01). Hal ini berarti

bahwa aspek virtue memiiki hubungan yang signifikan terhadap

pemalasan sosial pada mahasiswa.

Hasil tersebut dapat mengungkapkan bahwa mahasiswa

dengan virtue yang baik akan memiliki kecenderungan melakukan

pemalasan sosial yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan mahasiswa

yang memiliki virtue yang baik akan mengerti dan berusaha untuk

mentaati aturan-aturan atau norma yang berlaku di kelompok.

Sedangkan, hasil analisis data pada aspek competence

diperoleh koefisien korelasi sebesar -0,454 (p<0,01). Hal tersebut
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berarti bahwa aspek competence memiliki hubungan dengan

pemalasan sosial pada mahasiswa secara signifikan. Sehingga dapat

diartikan mahasiswa yang memiliki keyakinan akan kemampuan

yang dimilikinya akan memiliki kecenderungan melakukan

pemalasan sosial yang lebih rendah.

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa mahasiswa dengan

harga diri yang tinggi memilik penilain diri terhadap power,

significance, virtue, dan competence secara positif. Penilaian positif

tersebut berdampak pada semakin rendahnya kecenderungan

seseorang untuk melakukan pemalasan sosial.

Mahasiswa dengan harga diri yang tinggi tidak segan untuk

unjuk diri dalam suatu kelompok karena mahasiswa tersebut merasa

yakin dengan kemampuannya dan merasa bahwa kontribusinya

berarti bagi kelompok. Hal ini berdampak pada usaha mahasiswa

dalam mengerjakan tugas. Mahasiswa akan menggunakan usahanya

secara maksimal sebagai ekspresi sikap dari penilaian tersebut.

Mahasiswa dengan harga diri yang tinggi juga memiliki

kontrol diri yang lebih baik. Mahasiswa dengan harga diri yang

tinggi mengetahui dan melakukan aturan atau norma yang berlaku di

lingkungan mahasiswa tersebut berada. Hal ini berdampak pada

adanya penerimaan maupun pengakuan dari orang lain.

Pengakuan atau penerimaan diri dari orang lain mendorong

mahasiswa untuk memberikan pengaruh yang lebih positif di dalam

kelompok yang ditunjukkan dengan mengambil peran-peran penting
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di dalam kelompok. Peran penting tersebut dapat meningkatkan

kontribusi yang berarti bagi kelompok.

Hal ini sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh

Coopersmith (Halimah & Elcamila, 2010) mengenai aspek-aspek

yang memengaruhi harga diri. Diperkuat dengan pendapat Kusuma

(2015) dalam penelitiannya yang menyatakan mahasiswa dengan

harga diri yang tinggi akan aktif bekerja menyelesaikan tugas, saling

bantu dengan teman satu kelompok untuk menyelesaikan tugas yang

diberikan.

Sumbangan efektif harga diri terhadap perilaku pemalasan

sosial pada penelitian ini adalah sebesar 40,7% dengan aspek-aspek

harga diri dalam penelitian ini yaitu power, significance, virtue, dan

competence secara signifikan memengaruhi pemalasan sosial.

Hasil pengolahan data pada penelitian ini memperoleh hasil

mean empirik harga diri mahasiswa sebesar 51,77 dengan simpangan

baku empirik sebesar 5,608, sedangkan mean hipotetik harga diri

mahasiswa adalah sebesar 42,5 dengan simpangan baku hipotetik

sebesar 8,5. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

harga diri mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik

Soegijapranata dapat di katakan tinggi.

Hasil pengolahan data juga memperoleh mean empirik

pemalasan sosial mahasiswa sebesar 49,57 dengan simpangan baku

empirik sebesar 9,524, sedangkan mean hipotetik pemalasan sosial

mahasiswa sebesar 65 dengan simpangan baku hipotetik sebesar 13.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemalasan
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sosial pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata

dapat dikatakan rendah.

Pada penelitian ini dilakukan uji beda untuk mengetahui

apakah terdapat perbedaan pemalasan sosial maupun harga diri pada

mahasiswa laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil uji beda

terungkap bahwa tidak terdapat perbedaan antara harga diri pada

mahasiswa laki-laki maupun perempuan. Selain itu, terungkap juga

bahwa tidak terdapat perbedaan antara pemalasan sosial antara

mahasiswa laki-laki maupun perempuan di Fakultas Psikologi

Universitas Katolik Soegijapranata.

Penelitian ini terdapat kelemahan yang mungkin dapat

memengaruhi hasil penelitian yaitu pengumpulan data dengan

menggunakan metode tryout terpakai dimana skor item yang gugur

dapat memengaruhi skor item yang valid.


