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 BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment Pearson, maka terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi yang meliputi uji normalitas dan uji linieritas. Penjelasan 

keduanya sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data 

normal atau tidak. Sebaran data yang normal berarti sampel berasal 

dari populasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Kolmogorov-

Smirnov Test, dimana apabila nilai p>0,05 berarti sebaran data normal 

sehingga asumsi normalitas terpenuhi. 

Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 23.00 for Windows dan 

memberikan hasil sebagai berikut: 

a.  Variabel Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa Perantauan 

memiliki nilai Z = 0,093 atau p = 0,200 (p>0,05) yang berarti 

sebaran data berdistribusi normal. 

b. Variabel Konsep Diri memiliki nilai Z = 0,102 atau p = 0,198 

(p>0,05) yang berarti sebaran data berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dijabarkan di atas, 

tampak bahwa masing-masing variabel memiliki sebaran data normal 

sehingga asumsi normalitas terpenuhi (Lihat Lampiran D1) 
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2. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara 

variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan 

linier atau tidak. Teknik analisis yang digunakan adalah uji F, dimana 

apabila nilai p<0,05 berarti ada hubungan linier antara variabel 

independen dengan variabel dependen, sehingga asumsi linieritas 

terpenuhi.  

Pada penelitian ini, uji linieritas dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 23.00 for Windows dan 

memberikan hasil nilai F = 19,554 atau nilai p = 0,000 (p<0,05) yang 

berarti ada hubungan linier yang signifikan antara konsep diri dengan 

komunikasi interpersonal pada mahasiswa perantauan, sehingga 

asumsi linieritas terpenuhi (Lihat Lampiran D2). 

 

B. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis diperoleh nilai rxy = 0,502 dan p = 0,000 (p<0,01) 

yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep 

diri dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa perantauan. 

Semakin positif konsep diri maka komunikasi interpersonal pada 

mahasiswa perantauan semakin efektif, dan sebaliknya. Besarnya 

pengaruh variabel konsep diri terhadap variabel komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa perantauan sebesar 25,20%. 
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C. Pembahasan 

Uji hipotesis diperoleh nilai rxy = 0,502 dan p = 0,000 (p<0,01) 

yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep 

diri dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa perantauan. 

Semakin positif konsep diri maka komunikasi interpersonal pada 

mahasiswa perantauan semakin efektif, dan sebaliknya. Hal ini sesuai 

pendapat Rakhmat (2012), bahwa konsep diri merupakan faktor yang 

mempengaruhi komunikasi interpersonal. 

Konsep diri mempengaruhi komunikasi interpersonal karena 

individu yang mempunyai konsep diri positif cenderung 

mengembangkan sifat percaya diri, berharga, serta lebih realistik dan 

objektif. Individu juga cenderung lebih mampu memahami orang lain 

sehingga lebih mampu berinteraksi dengan orang lain yang ditunjukkan 

dengan mampu berkomunikasi secara interpersonal dengan efektif. 

Sebaliknya, individu yang memiliki konsep diri negatif cenderung lebih 

mudah cemas sehingga individu menjadi cenderung menarik diri dan 

membatasi komunikasi dengan orang lain. 

Konsep diri yang positif cenderung membuat individu lebih 

terbuka dan objektif dalam menerima pesan sehingga komunikasi 

interpersonal menjadi efektif. Konsep diri yang positif juga 

menyebabkan persepsi individu menjadi lebih cermat dan lebih jelas 

dalam mengungkapkan petunjuk-petunjuk sehingga komunikasi yang 

dilakukan lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain, yang 

akhirnya pesan dari komunikasi tersebut dapat diterima dengan baik 

(Pratidina, 2015). 
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Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi individu 

dengan orang lain. Apabila individu meyakini nilai-nilai dirinya yang 

baik maupun yang kurang baik dan menerimanya serta mampu 

memperbaiki dirinya karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek 

kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya, maka 

individu tersebut akan mampu membuka diri kepada orang lain dengan 

tanpa ada keinginan untuk menutup diri sehingga dirinya tidak akan 

menghindari situasi komunikasi interpersonal (Rakhmat, 2012).  

Harapan merupakan diri ideal (self ideal) atau diri yang dicita-

citakan yang terdiri atas dambaan, aspirasi, harapan, keinginan bagi diri 

sendiri atau menjadi manusia seperti apa yang diinginkannya. Cita-cita 

diri menentukan konsep diri dan konsep diri menjadi faktor paling 

penting dalam menentukan perilaku (Rakhmat, 2007). Adanya keinginan 

untuk memperbaiki dan mencapai diri idealnya akan membutuhkan dan 

melahirkan sikap dukungan positif dengan sikap saling menerima. Oleh 

karena itu individu akan mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain 

secara efektif atas kesadaran dirinya, karena semakin mengetahui dan 

menyadari akan dirinya sendiri dan orang lain maka akan semakin akrab 

hubungannya dengan orang tersebut. Selain itu, individu yang 

mempunyai konsep diri positif cenderung menyadari pentingnya 

komunikasi interpersonal dalam rangka mengembangkan kemampuan 

adaptasi (Yunnanto & Dewi, 2017). 

Konsep diri juga ditunjukkan dengan kemampuan untuk 

melakukan penilaian dengan cenderung positif. Individu yang memiliki 

penilaian yang positif terhadap diri sendiri dan menganggap kelemahan 



42 

 

 

 

serta kelebihan dimiliki oleh semua orang,  sehingga akan terbentuk 

perilaku komunikasi yang efektif yang diindikasikan dengan adanya 

keterbukaan, sikap positif, kesetaraan, dan empati dalam berkomunikasi. 

Selain itu, individu yang memiliki konsep diri yang positif cenderung 

yakin dan percaya diri dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah. 

Individu tersebut juga tidak mudah merasa rendah diri dan cenderung 

berusaha mencari pengetahuan baru melalui komunikasi dengan berbagai 

narasumber untuk memperluas wawasannya (Yunnanto & Dewi, 2017, 

h.4). 

Hasil penelitian ini mendukung temuan Wulandari (2014) bahwa 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan 

keefektivan komunikasi antarpribadi. Semakin baik konsep diri maka 

semakin tinggi keefektivan komunikasi antrapribadi. Penelitian 

Wulandari (2014) menggunakan anggota AIESEC Local Committe (LC) 

Bandung, dimana organisasi tersebut merupakan organisasi pemuda non-

profit bertaraf internasional terbesar di dunia. Dengan demikian, anggota 

AIESEC adalah pemuda-pemuda yang berasal dari suku, agama, dan ras, 

dimana subjek penelitian Wulandari ini juga hampir mirip dengan subjek 

penelitian yang telah dilakukan, yaitu mahasiswa perantauan.   

Hasil ini juga mendukung temuan Sofwan & Edwina (2016) 

bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri 

dengan komunikasi interpersonal yang efektif. Semakin tinggi konsep 

diri maka semakin efektif komunikasi interpersonal. Penelitian Sofwan 

& Edwina (2016) menggunakan remaja berusia 15-18 tahun yang 

merupakan siswa SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan 



43 

 

 

 

hasil temuan, maka hasil penelitian Sofwan & Edwina (2016) 

mendukung karena proses komunikasi interpersonal pada mahasiswa 

perantauan dalam penelitian ini juga terdapat hubungan antara 

mahasiswa perantauan dengan “ibu” yang ada di tempat tinggal mereka 

saat ini, seperti ibu kos, ibu asrama, atau individu yang dijadikan figur 

“ibu” oleh mahasiswa perantauan tersebut. 

Hasil ini juga konsisten dengan temuan Pratidina (2015) bahwa 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan 

kemampuan komunikasi interpersonal. Semakin positif konsep diri maka 

semakin baik kemampuan komunikasi interpersonal. Penelitian Pratidina 

(2015) menggunakan remaja berusia 12-17 tahun. Terkait dengan hasil 

temuan, maka hasil penelitian Pratidina (2015) mendukung karena 

mahasiswa perantauan dalam penelitian ini umumnya masih dalam 

kategori remaja. 

Pada penelitian ini, mayoritas responden memiliki skor yang 

masuk dalam kategori cukup efektif (35%), yang berarti sebagian subjek 

penelitian merasa komunikasi interpersonal yang dilakukan cukup 

efektif. Selain untuk, mayoritas responden juga memiliki skor yang 

masuk dalam kategori positif (33,3%), yang berarti sebagian subjek 

penelitian merasa memiliki konsep diri yang positif. (Lampiran D-4). 

Besarnya pengaruh variabel konsep diri terhadap variabel 

komunikasi interpersonal sebesar 25,20%. Hasil tersebut memperlihatkan 

masih adanya variabel lain yang mempengaruhi komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa peratauan, seperti kepribadian, teman 

sebaya, dan media sosial. 
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Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain penggunaan self-

raport akan cenderung meningkatkan subjektivitas, sehingga interpretasi 

hasil perlu berhati-hati. Alasan lainnya, penelitian ini menggunakan 

jumlah sampel relatif kecil. Selain itu, pada skala penelitian untuk 

identitas responden tidak dicantumkan identitas inisial nama, jurusan, 

angkatan mahasiswa sehingga keterangan mengenai mahasiswa 

perantauan kurang dapat dipertanggung jawabkan.  

 


