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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan analisa statistik dengan menggunakan 

product moment untuk uji hipotesis, maka lebih dulu dilakukan 

uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

asumsi dilakukan untuk mengetahui sebaran item, selain itu juga 

untuk mengetahui variabel yang dianalisi linier atau tidaknya 

hubungan antara kedua variabel. Uji asumsi dapat dihitung 

dengan menggunakan program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah kedua 

variabel yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z (K-S Z). Distribusi data normal 

ditunjukkan dengan probabilias (signifikansi) lebih besar dari 

0,05. Hasil uji normalitas tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Hasil normalitas pada variabel psychological well-being 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,0990 (p>0,05), 

hal ini menandakan bahwa skor variabel psychological well-

being berdistribusi normal. 
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2) Nilai normalitas pada variabel dukungan sosial menunjukkan 

perolehan nilai K-S Z sebesar 0,1095 (p>0,05) hal ini 

menandakan bahwa skor variabel dukungan sosial 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel yang 

dianalisi memiliki hubungan linier, hasil uji linieritas 

mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan 

psychological well-being pada mahasiswa perantau di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang menunjukkan 

Flinier sebesar 0,7464 (p<0,05) yang artinya kedua variabel 

dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linier. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan tahap uji asumsi, maka tahap selanjutnya 

adalah uji hipotesis, teknik yang digunakan adalah korelasi 

product moment dengan menggunakan program Statistical 

Packages for Social Science (SPSS). Hasil yang diperoleh dari 

korelasi antara psychological well-being dengan dukungan sosial 

pada mahasiswa perantau di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang adalah koefisien rxy sebesar 0,367 (p<0,005), hasil ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial 

dengan psychological well-being pada mahasiswa perantau di 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

yang artinya semakin tinggi psychological well-being semakin 

tinggi dukungan sosial pada mahasiswa perantau, begitupun 
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sebaliknya semakin rendah dukungan sosial semakin rendah pula 

psychological well-being pada mahasiswa perantau di Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis “ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan 

psychological well-being pada mahasiswa perantau” di terima. 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment diperoleh koefisien korelasi rxy sebesar 0,367 

(p<0,05) yang menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil 

korelasi positif yaitu semakin tinggi dukungan sosial semakin tinggi 

pula psychological well-being pada mahasiswa perantau di Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, begitupun 

sebaliknya semakin rendah dukungan sosial semakin rendah pula 

psychological well-being pada mahasiswa perantau di Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hasil ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinova, (2016) 

yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara 

dukunngan sosial dengan psychological well-being pada remaja panti 

asuhan. Artinya, ketika dukungan sosial tinggi maka psychological 

well-being pada remaja panti asuhan tinggi pula, begitu sebaliknya 

semakin rendah dukungan sosial maka psychological well-being 

pada remaja panti asuhan rendah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial 

memiliki sumbangan efektif sebesar 13,5% pada psychological well-
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being pada mahasiswa perantau, sisanya sebesar 86,5% dipengaruhi 

faktor-faktor lain. Peneliti juga melakukan analisis korelasi untuk 

mengetahui korelasi antara psychological well-being pada 

mahasiswa perantau dengan aspek dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan intrumental, dan dukungan informatif.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek dukungan 

penghargaan memiliki koefisien korelasi paling tinggi yang 

memengaruhi psychological well-being pada mahasiswa perantau 

rx1y  sebesar 0,416 (p<0,05). Peplau & Perlman (dalam Wening, 2016 

h.2) mengatakan ketika individu kekurangan jaringan sosial itu 

menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif dan perasaan kesepian yang 

ditimbulkan telah dikaitkan adanya kesejahteraan psikologis 

(psychological well-being) yang rendah. Hal ini akan menimbulkan 

stres, seperti yang dikatakan Pratiwi & Laksmiwati, (2012) bahwa 

dukungan penghargaan memiliki pengaruh yang signifikansi 

terhadap stres. 

Selain itu, aspek dukungan intrumental juga memiliki korelasi 

terhadap psychological well-being rx2y sebesar 0,306 (p<0,05). 

Scholten, (dalam Millatina & Yanuvianti, 2015 h. 305) mengatakan 

seseorang yang mendapatkan dukungan instrumental akan 

merasakan adanya rasa kasih sayang yang diberikan oleh orang-

orang terdekat sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk 

mengatasi masalahnya dan dengan itu akan meningkatkan tingkat 

psychological well-being.  
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Aspek dukungan sosial yang lain, yaitu dukungan emosional 

memiliki korelasi yang memengaruhi psychological well-being rx3y 

sebesar 0,289 (p<0,05). Dukungan emosional yang dapat diberikan 

pada mahasiswa perantau adalah dengan mengurangi perasaan 

tertekan dengan membicarakan masalah yang dialami dan menjadi 

teman yang simpatik. Dukungan emosional yang tinggi 

menunjukkan bahwa individu memiliki hubungan yang baik dengan 

orang lain yang merupakan salah satu aspek tercapainya 

psychological well-being (Suaida, 2015 h.28). Dukungan informatif 

memiliki korelasi yang paling kecil dalam memengaruhi 

psychological well-being pada mahasiswa perantau yaitu rx4y sebesar 

0,183 (p<0,05). 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ditemukan 

bahwa variabel psychological well-being memiliki mean empirik 

(Me) sebesar 49,32 dan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 6,76. 

Maka hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa perantau di 

Fakultas Psikologi yang memiliki psychological well-being berada 

pada kategori sedang, dengan artian terdapat 13 mahasiswa dengan 

psychological well-being rendah, 33 mahasiswa dengan 

psychological well-being sedang, dan 4 mahasiswa dengan 

psychological well-being tinggi. 

Selain itu, hasil perhitungan pada variabel dukungan sosial 

memiliki mean empirik (Me) sebesar 38,58 dan standar deviasi 

empirik (SDe) sebesar 3,965, maka dapat dilihat dukungan sosial 

pada mahasiswa perantau di Fakultas Psikologi berada pada kategori 
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sedang, dengan artian terdapat 6 mahasiswa dengan dukungan sosial 

rendah, 33 mahasiswa dengan dukungan sosial sedang, dan 11 

mahasiswa dengan dukungan sosial tinggi. 

Dalam pelaksaannya, penelitian ini secara keseluruhan 

berjalan dengan baik. Tetapi, penelitian ini tidak terlepas dari 

beberapa kelemahan seperti: 

1. Proses pengerjaan skala yang dilakukan banyak yang 

terburu-buru akan pulang dan ada kegiatan lain sehingga 

terkesan tergesa-gesa saat mengerjakan. 

2. Peneliti kurang memberikan penjelasan item-item yang 

digunakan pada skala dukungan sosial dan psychological 

well-being, sehingga subyek kurang mengerti dan peneliti 

tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 




