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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

Bertitik tolak dari  Skala  Kepercayaan Diri mahasiswa Papua yang 

ditinjau dari Skala Penyesuaian Diri dimana peneliti menyebutkan 

bahwa Variabel Bebas (X) adalah Penyesuaian Diri dan Variabel 

Tergantung (Y) adalah kepercayaan Diri. Dalam bab ini, peneliti akan 

menjelaskan hasil Uji Asumsi  berupa Uji Normalitas dan Uji 

Linearitas untuk tahap pertama lalu hasil Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji Asumsi 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan  untuk mengetahui normal tidaknya 

variabel yang diukur, dimana  data yang diperoleh apakah sudah 

mewakili populasi dalam penelitian ini. Disini peneliti memakai 

teknik Kolmogorov-Smirnov Z (Setiasih, 2013, h.89), distribusi 

data dapat dikatakan normal apabila  taraf signifikansi lebih besar 

dari 5% ( 𝜌 > 0,05),dengan hasil antara lain : 

1) Kepercayaan Diri 

Uji Normalitas dengan teknik Kolmogorov-Smirnov Z 

mendapat  nilai  sebesar 0,570 dengan  𝜌 > 0,05. Ini 

menjelaskan bahwa skor Kepercayaan Diri  berdistribusi 

normal. Data selengkapnya dapat dilihat di lampiran D-1 
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2) Penyesuaian Diri 

Uji Normalitas dengan teknik Kolmogorov-Smirnov Z 

mendapat  nilai  sebesar 0,488 dengan  𝜌 > 0,05. Ini 

menjelaskan bahwa skor Kepercayaan Diri  berdistribusi 

normal. Data selengkapnya dapat dilihat di lampiran D-1 

 

b. Uji Linearitas 

Dalam penelitian ini, hasil uji linearitas antara variabel 

penyesuaian diri (X) dan kepercayaan diri (Y) pada mahasiswa 

papua di kota semarang, menunjukkn adanya hubungan dari 

kedua variabel tersebut. Hal ini diketahui bahwa nilai    𝐹𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 

adalah 50, 525 dengan 𝜌 <  0,05, yang berarti bahwa 

hubungan antara penyesuaian diri dan kepercayaan diri pada 

mahasiswa papua adalah hubungan yang linear. Data hasil uji 

linearitas dapat dilihat di lampiran D-2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan setelah peneliti menyelesaikan 

tahap uji asumsi memakai program komputer Statistical 

Packagaes for Social Scienes (SPPS)Versi 13.0 for Windows . 

selanjutnya dengan program computer yang sama peneliti 

melakukan uji hipotesis untuk menguji hubungan antara 

penyesuaian diri dan kepercayaan diri, dimana variabel  X atau 

bebas adalah penyesuaian diri yang mempengaruhi variabel Y atau 

tergantung.  Teknik yang digunakan adalah korelasi Product 
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Moment dengan hasil 𝑟𝑋𝑌= 0, 716 𝜌 < 0,01. Hal ini menunjukkan 

bahwa  adanya korelasi positif dan  sangat signifikan antara 

penyesuaian diri dan kepercayaan diri pada mahasiswa/i papua. 

Semakin mahasiswa/I Papua memiliki penyesuaian diri yang 

positif maka  semakin tinggi pula kepercayaan diri pada 

mahasiswa/I tersebut dan sebaliknya. Dengan demikian , hipotesis 

penelitian diterima. Hasil Uji Hipotesis dapat dilihat di lampiran 

E. 

 

B. Pembahasan 

 

Hasil uji hipotesis telah menunjukkan bahwa hipotesis 

penelitian ini diterima, dimana terdapat hubungan positif antara 

penyesuaian diri (x) dengan kepercayaan diri(y) pada mahasiswa/I 

Papua. Hasil ini diuji mengunakan, Teknik yang digunakan adalah 

korelasi Product Moment dengan hasil 𝑟𝑋𝑌= 0, 716 (𝜌 < 0,01). 

Penyesuaian  diri dalam perhitungan empiris, diperoleh hasil 

mean empirik (𝑀𝑒) sebesar 117,16, Jika dibandingkan dengan mean 

hipotek (𝑀ℎ) dimana : 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖+𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

2
 × Item valid = 

4+1

2
 = 2,5×42= 105 

dan standar deviasi hipotek (𝑆𝐷ℎ )yang dipeoleh melalui : 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖× 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ×𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 

6
  yaitu : 

 

4×42−1×42

6
 = 21 



63 
 

 

 

Rumus diatas dapat diartikan bahwa mean empirik (𝑀𝑒)   lebih 

tinggi dari pada mean hipotetik (𝑀ℎ), tetapi perbedaannya tidak 

melebihi standar deviasi hipotetik (𝑆𝐷ℎ) (Wismanto;2007). Dengan 

demikian dapat dikatakan penyesuaian diri subjek termasuk sedang. 

Sedangkan untuk variabel tergantung (y) atau  kepercayaan diri 

diperoleh mean empiriknya ( 𝑀𝑒)  sebesar 120,92. Jika dibandingkan 

dengan mean hipotek (𝑀ℎ) sebesar 107,5, dan standar deviasi hipotek 

(𝑆𝐷ℎ) sebesar 21,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan diri memiliki tingkat yang tergolong sedang. 

Berdasarkan hasil pengujian diatas menujukkan bahwa 

penyesuian diri  menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan diri pada mahasiswa Papua  yang sedang melanjutkan 

studi di Kota Semarang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi individu memiliki  penyesuaian diri yang baik, maka 

semakin tinggi pula kepercayaan dirinya, demikian sebaliknya. 

Hasil lain yang menjadi salah satu kontribusi  untuk 

membuktikan bagaimana penyesuian diri mempengaruhi terhadap 

kepercayaan diri adalah dengan melihat hasil pengolahan koefisien 

determinasi (𝑅𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒) berupa nilai sebesar  0,513. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyesuaian diri menjadi salah satu indikator 

yang mana jika mahasiswa/i Papua memiliki kemampuan penyesuain 

diri yang baik dengan demikian dapat berpengaruh pada kepercayaan 

dirinya untuk menunjukkan eksistensinya. Sumbangan penyesuaian 
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diri terhadap kepercayaan diri mahasiswa/i Papua sebesar 51,3 %, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau indikator lain. 

Sejalan dengan itu, sesui dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Adianti (2014) bahwa penyesuaian diri menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri pada usia remaja 

ketika mengalami masa-masa transisi dari perubahan-perubahan 

secara internal dan eksternal. Adianti juga mengungkapkan bahwa 

penerimaan sosial, prestasi belajar,status gelar, dan harga diri, 

menjadi faktor lain yang  yang mempengaruhi seseorang dalam 

mengembangkan rasa percaya diri 

Krisyogi dalam Jurnal Empati (2015) menambahkan bahwa 

mahasiswa etnis Papua bila ditengah masyarakat akan terlihat kasat 

mata secara fisik dengan ciri warna kulit hitam, rambut keriting, dan 

logat khas seakan memberi alasan bagi lingkungan barunya untuk 

meletakan suatu stereotip tertentu kepada mereka sehingga 

munculnya konsekuensi dari kehadiran mahasiswa etnis Papua ialah 

adanya stereotip, prasangka, deskriminasi, dan bias status etnis 

minoritas yang dimiliki sehingga akan mengalami hambatan-

hambatan dalam interaksi sosial yang menimbulkan seseorang 

menjadi  merasa“minder“. Pengalaman interaksi dengan warga sekitar 

melalui kehidupan sehari-hari menghasilkan penilaian-penilaian 

negatif terhadap etnis Papua. Jelasnya mereka mengalami hambatan 

secara psikologis berada di lingkungan tersebut karena adanya 

penilaian negatif yang melekat pada etnis Papua.  
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Selain itu, penilaian negatif yang ada di lingkungan akan 

membuat hubungan antara warga sekitar  menjadi renggang. 

Hubungan yang renggang tersebut diawali oleh keputusan mahasiswa 

Papua yang “enggan” berinteraksi dengan warga sekitar dan lebih 

memilih berdiam diri di kamar atau bergaul dengan kelompok mereka 

sesama mahasiswa etnis Papua. Didukung pula oleh Abu (2005) 

menuliskan bahwa Kepercayaan pada diri sendiri diperkuat oleh sikap 

dan penilaian orang terhadap yang bersangkutan, dengan demikian 

keterbukaan untuk melakukan kontak sosial untuk memudahkan 

terciptanya  kelemahan hubungan sosial. Kelemahan kemampuan 

perasaan untuk mengadakan kontak sosial  bersumber pada perasaan 

diri dan kesibukan diri sendiri sehingga kepercayan dirinya lemah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


