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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas yang dilakukan 

sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui 

normal atau tidak sebaran item, selain itu juga untuk mengetahui variabel 

yang dianalisis linier atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Z (K-S Z). Data yang ada dapat dikatakan normal apabila data 

tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (p>0,05).  

Hasil uji normalitas untuk skala interaksi sosial adalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil normalitas pada variabel interaksi sosial menunjukkan perolehan 

nilai K-S Z sebesar 0,923  dengan p sebesar 0,361 (p>0,05), hal ini 

menandakan bahwa skor variabel interaksi sosial berdistribusi normal. 

2. Hasil normalitas pada variabel intensitas penggunaan smartphone 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 2,290 dengan p sebesar 0,00 

(p<0,05), hal ini menandakan bahwa skor variabel intensitas penggunaan 

smartphone berdistribusi tidak normal. 
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b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas mengenai hubungan antara intensitas penggunaan 

smartphone dengan interaksi sosial pada remaja di SMA Kesatrian 2 

Semarang menunjukkan Flinier sebesar 41,744 dengan nilai p sebesar 0,000 

(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 dengan menggunakan teknik korelasi product moment dengan 

menggunakan bantuan program Statistical Packages For Social Science 

(SPSS) 16.0 for Windows. Hasil yang diperoleh dari korelasi antara intensitas 

penggunaan smartphone dengan interkasi sosial pada remaja di SMA 

Kesatrian 2 Semarang adalah koefisien rxy sebesar -0,422 dengan nilai 

signifikansi 0,000 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara intensitas penggunaan 

smartphone dengan interaksi sosial pada remaja di SMA Kesatrian 2 

Semarang yang artinya, semakin tinggi intensitas penggunaan smartphone 

maka semakin rendah interaksi sosial remaja, begitu juga sebaliknya semakin 

rendah intensitas penggunaan smartphone maka semakin tinggi interaksi 

sosial remaja. Berdasarkan hasil analisa uji hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima. 
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B. Pembahasan 

Pada proses pengambilan data peneliti mendapati beberapa siswa 

sedang asyik menggunakan smartphone saat sedang mengisi skala. Ada yang 

bermain games, membuka instagram dan chatting melalui aplikasi dalam 

smartphone. Peneliti menegur siswa agar mengerjakan terlebih dahulu, 

namun siswa mengatakan bahwa games yang sedang dimainkan nya dalam 

keadaan genting. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena penggunaan 

smartphone sebagai media hiburan memang terjadi pada remaja di SMA 

Kesatrian 2 Semarang.  

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan teknik 

product moment diperoleh koefisien korelasi rxy sebesar -0,422 (p<0,01) yang 

menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil korelasi negatif yaitu 

semakin tinggi intensitas penggunaan smartphone maka semakin rendah 

interaksi sosial pada remaja, begitupula sebaliknya semakin rendah intensitas 

penggunaan smartphone maka akan semakin tinggi interaksi sosial pada 

remaja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Lioni, dkk (2014), tentang pengaruh penggunaan gadget pada peserta didik 

terhadap interaksi sosial. Dimana dalam penelitiannya mengungkap bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara pengaruh penggunaan gadget terhadap 

interaksi sosial pada peserta didik di SMP Negeri 29 Bandar Lampung. Jadi, 

semakin tinggi penggunaan gadget, maka akan semakin rendah interaksi 

sosial peserta didik di SMP Negeri 29 Bandar Lampung, begitupula 

sebaliknya semakin rendah penggunaan gadget, maka semakin tinggi 

interaksi sosial peserta didik di SMP Negeri 29 Bandar Lampung. 
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Hasil uji hipotesis didukung dengan hasil uji linieritas yang 

menunjukan bahwa memang ada hubungan yang linier antara intensitas 

penggunaan smartphone dengan interaksi sosial pada remaja, melalui hasil 

penelitian dalam hubungan linier antara variabel bebas dan variabel 

tergantung dapat diketahui bahwa intensitas penggunaan smartphone dapat 

memengaruhi interaksi sosial pada remaja. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Budyatna (dalam Putra, 2014), yaitu dengan munculnya penggunaan ponsel 

akan memengaruhi proses transaksional tersebut yang akan menurunkan 

kualitas dan kuantitas pada interaksi tatap muka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan 

smartphone memiliki sumbangan efektif sebesar 17,8% terhadap interaksi 

sosial pada remaja, sisanya sebesar 82,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Irawan dan Armayati 

(2013), bahwa penggunaan gadget berupa smartphone memengaruhi 

kemampuan bersosialisasi pada remaja. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

variabel interaksi sosial memiliki mean empirik (Me) sebesar 107,2 dan 

standar deviasi empirik (SDe) sebesar 10,556. Maka hal ini menunjukkan  

bahwa remaja di SMA Kesatrian 2 dalam berinteraksi sosial dalam kategori 

sedang dengan artian terdapat 38 siswa dengan interaksi sosial rendah, 181 

siswa dengan interaksi sosial sedang, dan 39 siswa dengan interaksi sosial 

tinggi. 

Kemudian untuk hasil perhitungan pada variabel intensitas 

penggunaan smartphone memiliki mean empirik (Me) sebesar 584,94 dan 

standar deviasi empirik (SDe) sebesar 504,87. Maka hal ini mengindikasikan 
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bahwa intensitas penggunaan smartphone pada remaja di SMA Kesatrian 2 

berada pada kategori sedang,  dengan artian terdapat 36 siswa dengan 

intensitas penggunaan smartphone rendah, 137 siswa dengan intensitas 

penggunaan smartphone sedang, dan 22 siswa dengan intensitas penggunaan 

smartphone tinggi. 

Dalam proses pelaksanaannya, peneliti secara keseluruhan berjalan 

dengan baik. Namun, peneliti tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang 

dapat memengaruhi hasil penelitian, seperti: 

1. Uji normalitas dari variabel intensitas penggunaan smartphone 

menunjukkan sebaran data tidak normal, kemungkinan karena terdapat 

beberapa subjek memiliki jawaban yang sama dengan temannya. 

2. Reliabilitas skala intensitas penggunaan smartphone rendah (hanya 

0,581) karena jumlah item yang sangat sedikit dan pilihan item memang 

dimungkinkan berbeda, sehingga konsistensi pilihan tidak harus tinggi. 

3. Peneliti belum berhasil membuat subjek mengisi pernyataan secara 

mandiri sehingga ada beberapa siswa yang menjawab pernyataan dengan 

mengikuti jawaban temannya. 


