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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 untuk mengetahui normal atau 

tidaknya sebaran item, sedangkan uji linieritas dilakukan 

untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel 

tergantung memiliki hubungan yang linier atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik penghitungan Kolmogrov-

Smirnov Z. Data dikatakan normal apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Hasil uji 

normalitas pada sebaran data dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Sebaran Data Subjective 

Well Being dan Dukungan Sosial 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov Z 

P Keterangan 

Subjective Well 

Being 

0,971 0,303 Normal 

Dukungan 

Sosial 

0,514 0,954 Normal 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 

sebaran data variabel subjective well being dan 

dukungan sosial adalah normal. Hal ini berdasarkan 

nilai Kolmogrov-Smirnov Z pada variabel subjective 

well being sebesar 0,971 dengan nilai  p>0,05 dan nilai 

Kolmogrov-Smirnov Z variabel dukungan sosial 

sebesar 0,514, 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 

subjective well being dan dukungan sosial. Apabila 

kedua variabel memiliki hubungan yang linier maka 

sebaran data akan membentuk garis yang linier. Hasil 

uji linieritas pada variabel subjective well being dan 

dukungan sosial menunjukkan Flinier sebesar 8,237 

dengan nilai p<0,05  yang artinya terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara subjective well being 

dengan dukungan sosial pada mahasiswa yang bekerja 

paruh waktu. 
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c. Uji Hipotesis 

Tahap selanjutnya setelah uji asumsi adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan program Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) 16.0 for Windows. Teknik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah 

teknik korelasi product moment. Uji hipotesis pada 

penelitian ini menunjukkan hasil koefisien uji korelasi 

rxy sebesar 0,340 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,003 (p<0,01). Hal ini menunjukkan adanya hubungan 

positif yang signifikan antara variabel dukungan sosial 

dan variabel subjective well being. Berdasarkan hasil 

analisa uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima, 

yaitu ada hubungan positif antara dukungan sosial 

dengan subjective well being pada mahasiswa yang 

bekerja paruh waktu. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment diperoleh hasil adanya hubungan yang positif 

antara dukungan sosial dengan subjective well being pada mahasiswa 

yang bekerja paruh waktu. Hal ini ditunjukkan dengan besaran 

koefisien korelasi rxy = 0,340 (p<0,01), yang berarti semakin tinggi 

dukungan sosial yang diterima mahasiswa yang bekerja paruh waktu 
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maka semakin tinggi pula subjective well being pada mahasiswa 

yang bekerja paruh waktu, sebaliknya semakin rendah dukungan 

sosial yang diterima maka semakin rendah pula subjective well being 

pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan 

oleh Wening (2016) juga membuktikan adanya hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan SWB. Semakin tinggi 

dukungan sosial, maka semakin tinggi subjective well being pada 

mahasiswa perantau di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2014) turut 

membuktikan  adanya hubungan yang positif antara dukungan sosial 

dengan SWB pada mahasiswa yang bekerja di UIN SUSKA Riau. 

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rohmad (2014), juga 

membuktikan adanya hubungan yang sangat signifikan antara 

dukungan sosial dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa 

psikologi UMS. Semakin tinggi dukungan sosial maka semakin 

tinggi pula kesejahteraan subjektif mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial 

memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 11,56% pada subjective 

well being pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Peneliti juga 

melakukan analisis korelasi untuk mengetahui korelasi antara  aspek 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dan dukungan informasi dengan subjective well being 

pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu dengan. Hasil analisis 



53 
 

 
 

menunjukkan bahwa aspek dukungan emosional memiliki koefisien 

korelasi paling tinggi yang memengaruhi subjective well being pada 

mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebesar rax|y= 0,411 dengan 

nilai p<0,01. Hasil tersebut serupa dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Samputri dan Sakti (2015) tentang hubungan 

dukungan sosial dengan subjective well being pada tenaga kerja 

wanita PT. ARNI Family Ungaran yang menyatakan bahwa aspek 

dukungan emosional adalah faktor yang paling kuat memengaruhi 

subjective well being pada tenaga kerja wanita. 

Selain itu, aspek dukungan informasi juga memiliki korelasi 

tertinggi kedua yang memengaruhi subjective well being sebesar 

rdx|y=0,296 dengan nilai p<0,01. Sedangkan dua aspek dukungan 

sosial yang lain, yaitu dukungan penghargaan dengan rbx|y= 0,092  

(p>0,01) dan dukungan instrumental dengan rcx|y=0,177 (p>0,01) 

dinyatakan tidak memiliki korelasi yang memengaruhi subjective 

well being pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu.  

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan yang 

paling dibutuhkan oleh mahasiswa UNIKA Soegijapanata yang 

bekerja paruh waktu adalah dukungan emosional berupa kepedulian, 

empati, dan perhatian yang memberikan rasa nyaman serta merasa 

dicintai oleh orang-orang sekitar. Selain itu, dukungan informasi 

berupa pemberian nasehat maupun saran juga dibutuhkan oleh 

mahasiswa UNIKA Soegijapranata yang bekerja paruh waktu.  

Berdasarkan hasil perhitungan pada variabel subjective well 

being, ditemukan bahwa variabel subjective well being memiliki 
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mean empirik (Me) sebesar 53,26 dengan standar deviasi empirik 

(SDe) sebesar 7,044, yang artinya terdapat 12 orang dengan 

subjective well being rendah, 43 orang dengan subjective well being 

sedang, dan 10 orang dengan subjective well being tinggi. Selain itu, 

hasil perhitungan variabel dukungan sosial memiliki mean empirik 

(Me) sebesar 78,25 dengan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 

8,278, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat 11 orang 

mahasiswa pekerja paruh waktu yang memiliki dukungan sosial 

rendah, 43 orang memiliki dukungan sosial sedang, dan 11 orang 

memiliki dukungan sosial tinggi. Dari hasil perhitungan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa subjective well being  pada mahasiswa 

UNIKA Soegijapranata yang bekerja paruh waktu berada pada 

tingkat sedang, sama halnya dengan dukungan sosial yang dimiliki 

oleh mahasiswa UNIKA Soegijapranata yang bekerja paruh waktu 

juga berada pada tingkat sedang. 

Hasil penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna karena 

masih terdapat faktor yang menjadi kelemahan dalam penelitian 

yang luput dari perhatian peneliti, yaitu pengambilan data yang 

dilakukan sambil lalu memungkinkan adanya bias pada tingkat 

subjective well being dan dukungan sosial yang dimiliki subyek, 

serta pengambilan jumlah subyek sebagai sampel penelitian yang 

tidak proporsional pada tiap fakultas di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

 


