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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Uji Asumsi 

Setelah mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan, langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan yaitu melakukan uji asumsi. Uji asumsi 

terdiri dari uji normalitas dan linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk 

melihat apakah variabel yang dianalisis berdistribusi normal dan uji linearitas 

dilakukan untuk melihat apakah variabel yang dianalisis memiliki hubungan 

linier. Uji asumsi dihitung menggunakan SPSS (Statistical Packages for 

Social Science) 16.0. 

 

B. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Z dengan 

menggunakan program SPSS 16.0. Hasil uji normalitas untuk data kebutuhan 

afiliasi diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z 1,166 dengan p = 0,132 (p > 

0,05) yang berarti tidak ada perbedaan antara distribusi empirik dengan 

distribusi hipotetik, sehingga distribusi data normal. 

Hasil uji normalitas untuk data perilaku menggunakan jejaring sosial, 

diperoleh dari Kolmogorov-Smirnov Z 0,923 dengan p = 0,362 (p > 0,05) 

yang berarti tidak ada perbedaan antara distribusi empirik dengan distribusi 
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hipotetik, sehingga distribusi data normal. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran.                                     

C. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas hubungan antara kebutuhan afiliasi dengan 

perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau dengan nilai 

Flin sebesar 16,786 dengan p = 0,000 (p < 0,05) yang berarti terdapat 

hubungan linier antara kebutuhan afiliasi dengan perilaku menggunakan 

jejaring sosial pada mahasiswa perantau. 

 

D. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, maka analisis data dilakukan dengan 

menggunakan teknik product moment menggunakan program SPSS 

(Statistical Packages for Social Science) 16.0. Hasil yang diperoleh dari 

korelasi antara kebutuhan afiliasi dengan perilaku menggunakan jejaring 

sosial pada mahasiswa perantau yaitu rxy = 0,509 dan p = 0,000 (p<0,01) 

yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara kebutuhan afiliasi 

dengan perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini, yaitu “Terdapat hubungan positif antara kebutuhan 

afiliasi dengan perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa 

perantau. Semakin tinggi kebutuhan afiliasi, maka akan semakin tinggi pula 
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perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau dan begitu 

pula sebaliknya” dapat diterima. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran.  

E. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu ada hubungan positif antara 

kebutuhan afiliasi dengan perilaku menggunakan jejaring sosial pada 

mahasiswa perantau, dimana semakin tinggi kebutuhan afiliasi, maka akan 

semakin tinggi pula perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa 

perantau. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kebutuhan afiliasi maka 

akan semakin rendah pula perilaku menggunakan jejaring sosial pada 

mahasiswa perantau. Hasil uji hipotesis rxy = 0,509 (p<0,01) yang berarti 

terdapat korelasi yang signifikan antara kebutuhan afiliasi dengan perilaku 

menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau. 

Total keseluruhan subjek yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 

50 orang, diantaranya yaitu mahasiswa perantau yang berasal dari Pulau 

Sumatera sebanyak 16 orang, Pulau Sulawesi sebanyak 15 orang, Pulau 

Kalimantan sebanyak 8 orang, Pulau Nusa Tenggara sebanyak 8 orang dan 

Pulau Papua sebanyak 3 orang.  

Berdasarkan hasil wawancara singkat dan temuan data di lapangan 

pada saat penelitian menunjukkan bahwa pada zaman millennial ini, 

penggunaan jejaring sosial merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak 
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boleh terlewatkan. Setidaknya 2  jam dalam sehari subjek mengakses 

jejaring sosial untuk melakukan berbagai hal, seperti sekedar melihat-lihat 

beranda atau biasa disebut timeline, update instagram story, memberi like 

maupun mengomentari unggahan teman, menonton video dan lain-lain. 

Jejaring sosial yang subjek gunakan pun beragam, namun yang paling 

banyak diminati yaitu Whats App, Line, Instagram dan Youtube, sehingga 

empat jejaring sosial tersebut yang biasa subjek akses dalam sehari-harinya.  

Alasan subjek menggunakan jejaring sosial pun beragam, mulai dari 

untuk berkomunikasi, mencari informasi atau ssekedar membaca berita-

berita, mengisi waktu luang, mencari barang di online shop, maupun sekedar 

mengisi waktu luang. Hal ini dikuatkan oleh dimensi jejaring sosial yang 

diungkapkan oleh Buente dan Robbin  (2008) terdapat empat dimensi 

perilaku menggunakan jejaring sosial, antara lain komunikasi, informasi, 

kesenangan dan transaksi.  

Jejaring sosial sangat memudahkan individu untuk melakukan 

berbagai hal, terutama untuk berkomunikasi. 48 dari 50 skala yang 

disebarkan menyebutkan jejaring sosial Whats App dan Line adalah jejaring 

sosial yang digunakan oleh subjek. Whats App dan Line merupakan jejaring 

sosial untuk berkomunikasi dengan fitur chat. Penggunaan fitur chat 

memang sangat efektif dalam berkomunikasi, karena selain cepat fitur chat 

juga dapat digunakan menggunakan wifi, sehingga tidak perlu takut pulsa 

akan tersedot terus menerus, sehingga fitur chat memang dianggap lebih 
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efisien dibandingkan dengan mengirim pesan melalui SMS (Short Message 

Service). Selain itu, aplikasi Whats App dan Line juga memiliki fitur groip 

chat, sehingga semakin memudahkan dalam mengirimkan pesan maupun 

informasi kepada beberapa orang sekaligus. Fitur group chat dapat 

beranggotakan beberapa orang, sehingga penggunanya dapat membuat 

group chat yang beranggotakan keluarga maupun teman-temannya. 

Mahasiswa perantau yang menggunakan aplikasi Whats App dan Line tentu 

dapat memberi kabar kepada orang tua, keluarga dan sanak saudara tanpa 

merasa khawatir akan mengeluarkan banyak pulsa. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Pribadi (2011) melakukan wawancara pada seorang 

mahasiswi yang merantau, alasan subjek mengakses dan melakukan update 

maupun chat dalam jejaring sisal yaitu untuk memberi kabar berita kepada 

sanak saudara jauh tentang kegiatan sehari-harinya, apabila subjek mengirim 

SMS kepada sanak saudaranya akan membuat terlalu rumit dan membuat 

pulsa cepat habis. Kebutuhan untuk membangun hubungan sangat 

dibutuhkan oleh mahasiswa perantau terutama pada tahun pertama mereka 

bertempat tinggal di lingkungan baru, hal ini dikarenakan perubahan 

lingkungan yang terjadi (Halim & Dariyo, 2016). 

Individu menggunakan jejaring sosial untuk memenuhi kebutuhan 

afiliasinya karena dalam jejaring sosial terdapat banyak fitur-fitur yang 

dapat menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lain. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Effendy (2011) yang mengungkapkan salah satu faktor 

yang memengaruhi penggunaan jejaring sosial yaitu kebutuhan sosial secara 
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integratif. Kebutuhan ini berupa kebutuhan individu untuk melakukan 

kontak dengan keluarga dan teman-temannya atau menjalin relasi dengan 

individu lain. Hal-hal seperti ini diperoleh dari hasrat akan kebutuhan untuk 

berafiliasi.  

Seperti yang kita ketahui fitur untuk berkomunikasi dalam jejaring 

sosial sangat beragam karena pada dasarnya jejaring sosial adalah media 

atau sarana untuk berkomunikasi yang dapat menghubungkan satu pengguna 

dengan pengguna lain. Beberapa fitur-fitur untuk berkomunikasi dan 

terhubung dalam jejaring sosial yaitu chat, video call, voice call, komentar, 

mention, like dan masih banyak lagi. Fitur komentar dan like digunakan 

untuk memberi respon atas unggahan pengguna jejaring sosial lain. Respon 

tersebut dapat diartikan sebagai rasa peduli antar sesama pengguna jejaring 

sosial, sehingga pengguna jejaring sosial yang medapat banyak like dan 

komentar akan merasa mendapat dukungan sosial, perhatian atau kasih 

sayang dari pengguna lain, sehingga kebutuhan afiliasi dapat terpenuhi 

apabila mendapatkan banyak like dan komentar dari pengguna lain. Hal ini 

disebabkan karena dalam setiap tanda like atau komentar terdapat dukungan 

psikologis dan emosional, sehingga individu merasa bahwa diterima dalam 

masyarakat.  (Puspitasari, 2016).  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan afiliasi memengaruhi perilaku individu dalam menggunakan 
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jejaring sosial. Hal ini berarti kebutuhan afiliasi memiliki peran dalam 

perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantauan. 

Pada penelitian ini, sumbangan efektif yang diberikan variabel 

kebutuhan afiliasi terhadap perilaku menggunakan jejaring sosial sebesar 

25,90% variabel kebutuhan afiliasi mempengaruhi perilaku menggunakan 

jejaring sosial pada mahasiswa perantau. Kesimpulan yang dapat ditarik 

bahwa terdapat hubungan yang linier antara kebutuhan afiliasi dengan 

perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau. 

Hasil Mean Hipotetik (MH) 40 dengan SD 8 dan Mean Empirik (ME) 

kebutuhan afiliasi sebesar 48,78 dengan SD 5,388. Hal tersebut 

menunjukkan kebutuhan afiliasi termasuk dalam kategori tinggi. Hasil Mean 

Hipotetik (MH) 47,5 dengan SD 9,5 dan Mean Empirik (ME) peilaku 

menggunakan jejaring sosial sebesar 65,12 dengan SD 5,025. Hal tersebut 

menunjukkan perilaku menggunakan jejaring sosial termasuk dalam kategori 

tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa perantau Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang menggunakan jejaring sosial untuk 

memenuhi kebutuhan afiliasinya.  

Keterbatasan peneliti memungkinkan penelitian tidak lepas dari 

kelemahan-kelemahan seperti: 

1. Peneliti menggunakan sistem try out terpakai dalam penelitian, yaitu 

pengambilan data hanya dilakukan satu kali. Data tersebut digunakan 

untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dan juga digunakan 



51 
 

 
 

sebagai data penelitian, sehingga item-item yang tidak valid ikut 

dikerjakan oleh subjek 

2. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini tidak merata berdasarkan 

pulaunya, sehingga terdapat beberapa pulau yang lebih dominan 

dibandingkan pulau yang lain. Hal ini menyebabkan kurang 

mewakilinya mahasiswa perantau asal Pulau Papua yang hanya 

berjumlah 3 orang responden dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


