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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi ini dilakukan sebelum uji hipotesis. Uji asumsi 

terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas dilakukan 

guna mengetahui persebaran skor apakah normal atau tidak. 

Kemudian uji linieritas dilakukan guna mengetahui linier atau 

tidaknya hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini dibutuhkan uji normalitas 

menggunakan teknik One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan taraf signifikansi 0,05% dengan bantuan program SPSS 

17.0 for Windows. Distribusi skor dikatakan normal apabila p > 

0,05, dan jika p ≤ 0,05 maka distribusi skor dikatakan tidak 

normal. 

Hasil uji normalitas untuk data variabel perilaku afiliasi 

menunjukkan hasil K-SZ 1,041 dengan p > 0,05. Selanjutnya 

untuk skala dukungan sosial keluarga menunjukkan hasil K-SZ 

0,840 dengan p > 0,05. Jadi, hasil uji normalitas ke dua data 

variabel tersebut menunjukkan distribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan hasil Flinier = 10,860 

dengan nilai p < 0,05 yang artinya hubungan antara data variabel 

perilaku afiliasi dengan data  variabel dukungan sosial keluarga 

mempunyai hubungan yang linier. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah melakukan uji asumsi, yaitu 

menggunakan teknik korelasi product moment Carl Pearson dengan 

bantuan program SPSS 17.0 for Windows. 

Hasil dari uji hipotesis didapat rxy sebesar 0,331 dengan nilai 

signifikansi 0,001 yang artinya terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan antara perilaku afiliasi dan dukungan sosial 

keluarga pada mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dimana semakin tinggi dukungan sosial 

keluarga maka semakin tinggi pula perilaku afiliasinya, demikian 

pula sebaliknya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima. 

 

B. Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini didapat nilai rxy sebesar 0,331 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 yang artinya terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara perilaku afiliasi dan dukungan sosial keluarga. 

Sumbangan efektif dukungan sosial keluarga terhadap perilaku afiliasi 

sebesar 11% dan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

seperti pola asuh orang tua dan lingkungan. 
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Berdasarkan hasil dari analisis data dukungan sosial keluarga dan 

perilaku afiliasi tergambarkan dimana subjek dengan skor dukungan 

sosial keluarga yang tinggi memiliki skor perilaku afiliasi yang tinggi, 

begitu juga sebaliknya. Dapat dilihat dari mean empirik dukungan sosial 

keluarga sebesar 65,13 dan standar deviasi sebesar 8,069 dapat 

digolongkan dukungan sosial keluarga pada subjek penelitian termasuk 

kategori sedang (4 subjek kategori rendah, 74 subjek kategori sedang, 

dan 12 subjek kategori tinggi). Pada perilaku afiliasi subjek penelitian 

juga dapat digolongkan kategori sedang (11 subjek kategori rendah, 69 

subjek kategori sedang, 10 subjek kategori tinggi), hal ini didapat dari 

mean empirik sebesar 68,27 dan standar deviasi sebesar 6,780. Data 

tersebut didapat dengan tolak ukur mean empirik dengan standar deviasi, 

dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama didapat dari mean 

empirik dikurangi standar deviasi, kemudian kategori kedua 

menggunakan mean empirik, lalu terakhir kategori ketiga didapat dari 

mean empirik ditambah standar deviasi. 

Data di atas untuk membuktikan secara empirik kondisi di 

lapangan, apakah dukungan sosial keluarga dan perilaku afiliasi tersebut 

termasuk rendah, sedang atau tinggi. Hasil data menunjukkan bahwa 

perilaku afiliasi dan dukungan sosial keluarga pada subjek penelitian 

tergolong sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena pada umumnya 

subjek penelitian akan mengisi skala berdasarkan tuntutan sosial, yaitu 

maksudnya mengisi sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. 

Dari analisis statistik lanjutan yang dilakukan peneliti pada setiap 

bentuk dukungan sosial keluarga dengan perilaku afiliasi yang paling 



43 
 

 

tinggi adalah bentuk dukungan instrumental dengan nilai korelasi sebesar 

0,351, diikuti selanjutnya bentuk dukungan emosional dengan nilai 

korelasi 0,344, kemudian diikuti bentuk dukungan informasi dengan nilai 

korelasi 0,288 dan yang terakhir ada bentuk dukungan persahabatan 

dengan nilai korelasi 0,202 di mana taraf signifikansi lebih besar dari 

0,05 yaitu 0,56 yang artinya tidak signifikan, sedangkan ke tiga bentuk 

dukungan yang lain signifikan karena taraf signifikansinya adalah 0,001. 

Selanjutnya analisis di setiap aspek perilaku afiliasi dengan 

dukungan sosial keluarga yang paling tinggi adalah aspek simpati dengan 

nilai korelasi 0,304, diikuti selanjutnya aspek menyenangkan orang lain 

dengan nilai korelasi 0,292, kemudian diikuti dengan aspek empati 

dengan nilai korelasi 0,265 dan yang terakhir ada aspek kepercayaan 

dengan nilai korelasi 0,164 di mana taraf signifikasni lebih besar dari 

0,05 yaitu 0,123 yang artinya tidak signifikan, sedangkan ke tiga aspek 

yang lain signifikan karena taraf signifikansinya adalah kurang dari 0,05. 

Pada dukungan sosial keluarga yang rendah mengakibatkan 

perilaku afiliasi yang rendah pula, hal tersebut ditemukan pada beberapa 

subjek penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Golish (dalam 

Faturochman & Nurjaman, 2018) pengalaman dukungan sosial keluarga 

sepanjang hidup melibatkan proses emosional yang kompleks. 

Dukungan keluarga terhadap anaknya dapat dipenuhi rasa cinta, hormat, 

kagum, tetapi di saat yang berbeda ketika anak tidak mendapatkan 

dukungan sosial keluarga yang terjadi adalah timbul rasa benci, rasa 

bersalah, kemarahan, terganggu dan tersakiti. Akibatnya adalah anak 
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tidak dapat percaya dengan orang lain, sehingga sulit untuk bekerja sama 

dengan orang lain. 

Demikian juga dengan adanya dukungan sosial keluarga yang 

tinggi maka perilaku afiliasinya akan tinggi pula, senada dengan hasil 

penelitian Purwaningsih, dkk (2016) yang mengatakan bahwa remaja 

yang memiliki perilaku afiliasi tinggi akan selalu mencari teman, serta 

berusaha untuk mempertahankan hubungan tersebut. Perilaku berafiliasi 

ini berhubungan dengan rasa khawatir. Perilaku afiliasi yang dilakukan 

dengan orang lain dapat mengurangi rasa kekhawatirannya, hal ini 

disebabkan karena dukungan dari orang-orang di sekitar, seperti 

dukungan keluarga dapat mendorong para remaja untuk terus 

berkembang dimanapun ia berada dengan caranya sendiri. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh di atas menunjukkan 

bahwa perilaku afiliasi sangat penting bagi mahasiswa, yaitu dapat 

dilihat dari kategori rendah hanya ditemukan pada 4 subjek dari total 90 

subjek, sisanya masuk ke dalam kategori sedang dan tinggi. Hal tersebut 

dapat dikatakan subjek penelitian ini menganggap perilaku afiliasi itu 

penting, untuk membuat hubungan dengan siapapun yang bertujuan agar 

dapat mencapai sesuatu yang diharapkan dari adanya orang-orang di 

sekitar. Hal ini senada dengan hasil penelitian Maria (2008) yang 

mengatakan bahwa kebutuhan afiliasi dibutuhkan oleh semua orang 

untuk bergaul, bersosialisasi dengan orang lain dan masyarakat luas. 

Penelitian ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan 

yang peneliti inginkan. Namun, peneliti juga memiliki keterbatasan 
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sehingga menemukan beberapa kekurangan dalam penelitian ini, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Kurangnya variasi dan jumlah sampel yang diambil oleh peneliti. 

2. Dalam penyusunan skala, peneliti merasa masih ada kekurangan 

dalam membuat item-item dari setiap aspeknya. 

3. Peneliti harus menunggu mahasiswa selesai kelas yang terkadang 

tidak sesuai dengan jadwal yang ada. 

4. Beberapa mahasiswa karena sedang terburu-buru, skala sampai 

dibawa pulang dan peneliti tidak dapat mengawasi saat mengisi 

skala. 

  


