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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out, sehingga data yang 

sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian 

tersebut. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas 

sebaran. Untuk mempermudah perhitungan normalitas 

sebaran digunakan komputer program SPSS. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel   

kepercayaan diri adalah nilai K-S Z = 0,105 dengan p = 

0,200, dimana p > 0,05 yang berarti bahwa sebarannya 

normal. 

Sedangkan hasil uji normalitas untuk variabel 

pengalaman mendapat bullying diperoleh nilai K-S Z = 0,107 

dengan p = 0,200, dimana p > 0,05 yang berarti bahwa 
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sebarannya normal. Kesimpulan dari uji normalitas, sebaran 

variabel pengalaman mendapat bullying adalah normal. 

b. Uji Linieritas 

Variabel komunikasi interpersonal dan variabel 

kepercayaan diri dan pengalaman mendapat bullying 

mempunyai hubungan linier, hal ini ditunjukkan dengan Flinier 

7,415 dengan p = 0,009 dimana p < 0,05. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya uji hipotesis 

dengan menggunakan korelasi product moment. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan komputer seri SPSS. Adapun 

hasil analisis data korelasi product moment diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar rxy = -0,387 dengan p sebesar 0,009 (p 

< 0,01), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan 

pengalaman mendapat  bullying. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada 

hubungan negatif antara pengalaman mendapat bullying dengan 

kepercayaan diri. Hal tersebut dapat dilihat dari uji hipotesis yang 
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menunjukkan rxy = -0,387  dengan p sebesar 0,009  (p < 0,01) ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara  

pengalaman mendapat bullying dengan kepercayaan diri yang berarti 

semakin tinggi pengalaman mendapat bullying  maka akan semakin 

rendah kepercayaan dirinya dan sebaliknya, dengan demikian hipotesis 

yang diajukan peneliti diterima. 

Remaja yang mendapat bullying biasanya kepercayaan dirinya 

menjadi rendah, dan remaja menunjukkan berbagai gangguan perilaku, 

afeksi, gangguan kognisi seperti panik, iritabilitas, dan kurang 

konsentrasi (Berran& Leslie, 2002). Pengalaman mendapat Bullying 

juga dapat menyebabkan remaja menjadi kehilangan kepercayaan diri 

secara bertahap dalam situasi sosial, sering merasa tidak berdaya, dan 

menunjukkan tanda-tanda depresi (Weston, 2010, h. 11).. 

Maslow (dalam Hakim, 2002, h. 25) mendefinisikan kepercayaan 

diri merupakan modal dasar untuk   pengembangan dalam aktualisasi 

diri (Hakim, 2002, h. 25). Remaja yang mendapat bullying akan merasa 

bahwa dirinya merupakan orang yang lemah, merasa tidak dihargai, 

ragu dalam mengambil keputusan, dan merasa tidak mampu 

menghadapi masalah sendiri sehingga mempunyai konsep diri negatif. 

Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan remaja kehilangan 

kepercayaan diri yang ditandai dengan menarik diri dari interaksi sosial. 

Remaja yang mengalami bullying cenderung kehilangan 

kepercayaan diri  serta harga diri yang rendah yang menghalangi 

seseorang untuk mandiri karena merasa tidak kompeten dengan dirinya 

sendiri sehingga sering menekan inisiatif dan aspirasinya (Dowling, 
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2002, h.103). Remaja yang mempunyai kepercayaan diri tinggi akan 

lebih mudah dalam aktualisasi diri karena tidak merasa takut/cemas, 

merasa bebas berbuat, dan tidak ragu-ragu dalam mengambil 

keputusan. Remaja yang mempunyai kepercayaan diri rendah akan 

berperilaku sebaliknya seperti mudah merasa takut/cemas, sering 

merasa berbuat salah, tidak bebas berbuat, dan ragu-ragu dalam 

mengambil keputusan.  

Remaja yang mendapatkan perilaku bullying akan menyebabkan 

gangguan pada konsep diri remaja. Remaja yang mendapat bullying 

akan mempunyai konsep diri negatif karena anak merasa sering 

dipersalahkan, sering merasa tidak dihargai, yang merendahkan harga 

dirinya. Hal ini akan menyebabkan remaja merasa minder, rendah, 

penakut, membenci diri dan tidak adanya perasaan menghargai pribadi 

dan penerimaan diri. Konsep diri yang negatif ini memberikan umpan 

balik negatif yang mengakibatkan turunnya kepercayaan diri.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Fiftina (2009) yang menyatakan adanya hubungan negatif antara 

pengalaman mendapat bullying dengan kepercayaan diri. Korban 

perilaku bullying cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

rendah. Juga mendukung penelitian . Menesini dan Salmivali (2017), 

Uba, Yacoob dan Juhari (2010). 

Kelemahan penelitian ini adalah pada saat penyebaran skala dan 

keterbatasan waktu penelitian maka menggunakan metode  try out 

terpakai sehingga ada kesan tergesa-gesa membuat kualitas penelitian 

menjadi tidak maksimal. 


