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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian   

Sebelum uji hipotesis dilakukan, perlu dilakukan uji asumsi 

terlebih dahulu terhadap variabel penelitian. Uji asumsi ini 

diperlukan untuk menguji normal tidaknya sebaran item serta 

linearitas hubungan antara variabel bebas dan tergantung. Berikut 

hasil yang didapatkan: 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal 

tidaknya penyebaran skor dari variabel dukungan sosial, dan 

variabel Kepribadian Ambang. Uji normalitas ini dilakukan 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Test (K-SZ) 

dengan program SPSS (Statistical Packages for Social 

Sciences) yang dilakukan di Laboratorium Psikologi Fakultas 

Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang. Berikut 

adalah hasilnya: 

1) Kepribadian Ambang 

Uji normalitas terhadap skala kepribadian ambang 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-SZ) 

menunjukkan hasil K-SZ 0.784 dengan p>0,05 yang 

berarti penyebarannya normal. Hasil uji normalitas dalam 

bentuk tabel bisa dilihat pada tabel 3. 
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2) Dukungan Sosial 

Uji normalitas terhadap skala dukungan sosial 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-SZ) 

menunjukkan hasil K-SZ 1.671 dengan p<0,05 yang 

berarti penyebarannya tidak normal. Hasil uji normalitas 

dalam bentuk tabel bisa dilihat pada tabel 5 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat hubungan antara 

variabel dukungan sosial terhadap variabel kepribadian 

ambang. Penghitungan dilakukan menggunakan program 

SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) yang 

dilakukan di Laboratorium Psikologi Fakultas Psikologi 

Universitas Soegijapranata Semarang. Hasil uji linearitas 

adalah variabel dukungan sosial dengan kepribadian ambang, 

F = 1.770 dengan p>0,05. Ini menunjukkan tidak ada 

hubungan antara dukungan sosial dengan kepribadian 

ambang. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah uji asumsi dilakukan, proses selanjutnya adalah 

melakukan uji hipotesis menggunakan program SPSS (Statistical 

Packages for Social Sciences) yang dilakukan di Laboratorium 

Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata 

Semarang. Teknik yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

korelasi pearson untuk mendapatkan hipotesis minor. Hasil 

analisanya adalah sebagai berikut: r = -0,244 (p>0,05). Ini berarti 
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tidak ada hubungan antara dukungan sosial dengan kepribadian 

ambang. Semakin tinggi skor hubungan dukungan sosial, maka 

sebaliknya, semakin rendah kepribadian ambang. Dengan 

demikian, hipotesis yang diajukan peneliti tidak diterima. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil data, telah diketahui bahwa hipotesis 

dittolak dengan hasil  rxy = -0.244 (p>0,05). Ini memiliki arti bahwa 

tidak ada hubungan antara dukungan sosial dengan kepribadian 

ambang pada para istri. Kepribadian ambang sendiri merupakan 

salah satu jenis gangguan kepribadian di dalam psikologi yang dalam 

bahasa Inggrisnya disebut dengan Borderline Personality Disorder.  

Lawrence, Chanen, and Allen (2011) sebuah klinik mengenai 

kepribadian ambang menunjukkan bahwa penolakan yang dirasakan 

atau pengabaian yang akan datang mengarah ke suasana hati yang 

negatif dan / atau mengarah pada impuls negatif yang parah untuk 

yaitu perilaku yang berisiko dan menyakiti diri sendiri. Sedangkan 

apabila suasana negatif maka dukungan yang diberikan tidak akan 

sampai. Pendapat tersebut sangat bertolak belakang dengan sifat dari 

kebudayaan masyarakat Jawa tentang dua sudut pandang natural 

intellegence (kecerdasan alamiah) tentang manisnya tebu  dari 

Endraswara (2014) yaitu: jadilah pemanis kehidupan seperti tebu 

maksudnya, harus ada kepaduan antara yang dicuapkan dengan 

tindakan nyata. Berucaplah yang memuat makna (teges), agar 

berdapak manis seperti rasa tebu dan jadilah pribadi semut yang 

berati orang-orang yang dapat memberi manfaat bagi lingkungannya. 
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Dari dua konteks manisnya tebu pantas diteladani bahwa hidup itu 

apabila berfikir positif akan melahirkan hal yang manis. 

Kesadaran bersama masyarakat Jawa meyakini bahwa budaya 

Jawa mempunyai nilai-nilai yang mendasari kepribadian orang dan 

masyarakatnya Casmini (dalam Prasetyo dan Subandi, 2014). Salah 

satu nilai budaya yang dikenal dan diadopsi secara luas oleh 

masyarakat Jawa sampai sekarang adalah sikap Narima Ing Pandum 

(NIP) Endraswara, (dalam Prasetyo dan Subandi, 2014). Selanjutnya 

Prasetyo dan Subandi, 2014 menjelaskan NIP adalah sebuah sikap 

penerimaan secara penuh terhadap berbagai kejadian pada masa lalu, 

masa sekarang serta segala kemungkinan yang bisa terjadi pada masa 

yang akan datang. Dengan penerimaan tersebut kecenderungan untuk 

mengalami gangguan identitas sangat kecil sehingga kepribadian 

ambang cenderung tidak dapat berkembang 

Dalam kebudayaan di Indonesia terutama di Jawa terdapat 

pemikiran positif yang merupakan pintu masuk bahwa hidup jawa itu 

cenderung prasaja, artinya tidak mengusahakan hal yang bukan 

semestianya, sehingga selalu berserah diri (Endraswara, 2014). 

Artinya bahwa setiap individu harus selalu menerima dan selalu 

bersyukur apa yang dipunya sehingga tidak ada perasaan protes akan 

apa yang dirinya tidak punyai. Maka dari itu kepribadian ambang 

tidak mudah dapat berkembang pada masyarakat Jawa karena 

pemikiran positif yang sudah menjadi kebudayaan. 

Kepribadian ambang cenderung untuk sulit dapat 

bersosialisasi dengan baik hal ini dikatakan oleh Bray, 
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Barrowclough, dan Lobban dalam Dixon-Gordon, Gratz, Breetz dan 

Tull (2013) individu dengan kepribadian ambang dilaporkan 

sejumlah kesulitan dalam hubungan interpersonal, termasuk konflik 

antarpribadi, sering putus hubungan dengan pasangan, dan 

pemecahan masalah sosial yang buruk. Sarafino dan Timothy (2011) 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai perasaan kenyamanan, ada 

perhatian, ada penghargaan atau bantuan yang diterima oleh orang 

banyak atau kelompok lain. Selain itu Sarafino dan Timothy 

menambahkan bahwa orang-orang yang menerima dukungan sosial 

memiliki keyakinan bahwa mereka dicintai, bernilai, dan merupakan 

bagian oleh kelompok yang dapat menolong mereka disaat 

membutuhkan bantuan. Namun dalam kebudayaan Jawa yang 

cenderung untuk  tanggap sasmita yang berarti saling peka terhadap 

sesamanya (Endawasta, 2014). Oleh sebab itu maka perilaku sulit 

untuk bersosialisasi ini selalu dapat ditanggulangi oleh sesamanya. 

Dukungan sosial dapat di sampaikan dengan efektif apabila 

individu tersebut dapat menerima pemberi dukungan dengan baik 

tidak ada penolakan yang signifikan. Penolakan pada individu 

kepribadian ambang tersebut merupakan perasaan cemas, takut 

berlebihan terhadap penolakan sosial, serta penolakan tersebut dapat 

berkembang dari kejadian penolakan terus-menerus dan konsisten, 

penelantaran, dan pengasingan dari orang-orang yang dianggapnya 

penting, seperti wali orang tua, yang dimulai pada perkembangan 

awal. Pietrzak, Downey, dan Ayduk (dalam Barros, 2016). 
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Selain itu beberapa peneliti berpendapat bahwa unit keluarga 

adalah satu-satunya faktor paling penting dalam memahami bunuh 

diri Gehlot dan Nathawat, dalam (Goldsmith, Pellmar,  Kleinman, 

dan  Bunney, 2002). Dukungan dari keluarga terlihat lebih 

mendominasi untuk pengurangan keinginan akan bunuh diri. Selain 

itu pengaruh keluarga yang dominan dapat mengurangi perilaku 

impulsif. Hal ini didukung oleh Subandi, 2008 yang membicarakan 

mengenai perilaku ngemong, ngemong adalah sebuah sikap toleran 

dan penerimaan yang positif atau perilaku agresif dan impulsif. 

Subandi, 2008 juga menjelaskan bahwa beban yang dirasakan 

anggota keluarga sangat berat, namun demikian keluarga pada 

umumnya tetap menunjukan rasa tanggung jawab, dukungan dan 

kasih sayang yang besar terhadap anggota keluarga mereka yang 

mengalami gangguan  mental. Berdasar pada penjelasan Subandi ini 

individu yang merasakan takut akan ditinggalkan dapat pula diatasi 

dengan dukungan dari keluarga dengan kasih sayang dan tanggung 

jawab. Mengacu pada penjelasan-penjelasan diatas dapat ambil 

kesimpulan bahwa dukungan keluarga yang telah dominan dapat 

mengatasi kepribadian ambang dengan cukup baik sehingga 

dukungan sosial dari kawan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

individu tersebut. 

Berdasarkan seluruh pendapat diatas dapat dikatakan bahawa 

kebudayaan Indonesia terutama Jawa telah membangun masyarakat 

yang tidak rentan akan kecenderungan kepribadian ambang. 

Mengakibatkan dukungan sosial ini tidak memiliki hubungan dengan 
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kepribadian ambang. Selain itu terdapat peran serta keluarga yang 

cukup dominan sehingga dukungan sosial dari teman sulit untuk 

dapat berkembang. 

Dapat dilihat berbagai penelitian-penelitian diatas terdapat 

perbedaan yang terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Jumlah subjek usia subjek serta teknik yang digunakan berbeda. Hal 

ini dapat mempengaruhi hasil dari penelitian, sedangkan pendapat 

Sugiyono (2011) Makin besar tingkat kesalahan maka akan semakin 

kecil jumlah sample yang diperlukan. 

Penelitian mengenai hubungan sosial dengan kepribadian 

ambang yang ditetliti oleh Clifton, Pilkonis, dan McCarty 2007 

dengan partisipasi: perempuan (n=19) laki-laki (n=3) menggunakan 

metode personal network via EgoNet (McCarty, 2004). Penelitian 

lainnya mengenai sosial domain dan disorganisastion pada 

kepribadian ambang yang diteliti oleh Hill, Pilkonis, Morse, dkk, 

2006 menggunakan subyek dengan rentang usia 21-60 tahun dengan 

total jumlah subyek sebanyak 116 orang. Penelitian ini 

menggunakan berbagai jenis metode yaitu: SCID-I, RAPFA dan 

ANCOVA. 

Penelitian mengenai kepribadian ambang yang diteliti oleh 

Barros (2016) meneliti hubungan kepribadian ambang dengan 

percived social support, gangguan tidur, dan Rejection Sensitivity. 

Percived social support diukur dengan Skala Multidimensional 

percived social support (MSPSS; Zimet, Dahlem, Zimet, dan Farley, 

1988). Subjek yang digunakan sejumlah 396 menggunakan metode 
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online quesioner Demografis gender partisipan adalah sebagai 

berikut: perempuan (n = 232), laki-laki (n = 163), dan jenis kelamin 

lainnya (n = 1) dimana rata-rata umur responden adalah 21 tahun. 

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa kepribadian 

ambang yang dimiliki oleh para subyek termasuk rendah, dengan 

Mean = 14.97 dan SD = 3,557. Uji hipotesis juga menemukan bahwa 

sumbangan efektif dukungan sosial terhadap kepribadian ambang 

sebesar 5.954




