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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah sebaran item normal atau tidak dan 

linier atau tidak hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya. 

Uji normalitas dan uji linieritas dilakukan dengan menggunakan Statistical 

Packages for Social Science (SPSS). 

5.1.1. Uji Normalitas 

1. Kepercayaan diri 

Uji normalitas terhadap kepercayaan diri menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov yang terdapat nilai K-S-Z 0,662 menunjukan hasil p 

sebesar 0,773 (p>0,05) yang berarti distribusi penyebarannya normal. 

2. Dukungan Sosial 

Uji normalitas terhadap skala dukungan sosial dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang terdapat nilai K-S-Z 0,658 

menunjukan p sebesar 0,780 (p>0,05) yang berarti bahwa distribusi 

penyebarannya normal.. 

5.1.2. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukan korelasi yang linier antara variabel 

dukungan sosial dengan kepercayaan diri. Hal ini ditunjukan dengan 

Flinier=4,040 dengan p sebesar 0,050 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan 

linier antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri. 
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5.2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan teknik product moment untuk menguji hipotesis penelitian. 

Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut: 

Penelitian ini menunjukan nilai rxy= 0,287 dengan p sebesar 0,025 

(p<0,05). Hasil tersebut menunjukan bahwa ada hubungan positif antara 

dukungan sosial dengan kepercayaan diri. Artinya, semakin tinggi dukungan 

sosial yang diberikan maka semakin tinggi pula kepercayaan diri, dan begitu pula 

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti dapat 

diterima.Hipotesis peneliti menyatakan bahwa ada hubungan positif antara 

dukungan sosial sesama pendaki dengan kepercayaan diri mendaki gunung.hasil 

uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat di Lampiran. 

5.3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari penyebaran angket ke 47 subjek di gunung 

Ungaran Jawa Tengah diperoleh hasil korelasi sebesar 0,287. Uji hipotesis 

terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut dengan rxy=0,287 

dengan p sebesar 0,025 (p<0,05). Artinya, semakin tinggi dukungan sosial yang 

diberikan pada pendaki gunung maka semakin tinggi pula kepercayaan diri 

mendaki, begitu juga sebalikya. 

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang 

menyebutkan bahwa individu yang memiliki dukungan sosial yang tinggi akan 

berpeluang memiliki kepercayaan diri yang tinggi Ernawati dkk (2012, h.3). 

Individu dengan kepercayaan diri yang tinggi akan lebih percaya dengan 

kemampuannya. Sedangkan salah satu faktor seseorang memiliki kepercayaan 

diri adalah adanya dukungan dari lingkungan sosialnya. 
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Seorang pendaki memiliki kepercayaan diri saat mencapai puncak selain 

karena adanya kesiapan dan pengalaman, terdapat faktor dukungan sosial yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan setiap pendaki gunung. Lauster (dalam 

Maulida & Dhania, 2012, h.3) mengemukakan kepercayaan diri adalah 

kemampuan yang dimiliki individu untuk percaya pada dirinya sendiri yang 

diperoleh dari pengalaman dan bukan merupakan sifat bawaan dari lahir. 

Sedangkan dukungan sosial tersebut bisa diperoleh dari lingkungan keluarga, 

komunitas maupun dari sosok lekat seorang pendaki. Dukungan sosial menurut 

Pomerantz (2013, h.338) bahwa orang yang mempunyai hubungan dengan 

orang lain yang dapat menyediakan dukungan diwaktu susah dan juga dapat 

berbagi nasib baik. 

Seorang pendaki yang memiliki dukungan sosial adalah seseorang yang 

secara sosial dan emosional mendapat penerimaan dari lingkungannya baik itu 

keluarga, teman sebaya ataupun masyarakat sekitar, yang merupakan pengaruh 

penting dan bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri pada individu tersebut. 

Hasil penelitian terhadap variabel Kepercayaan Diri diperoleh Mean 

Empirik (Me) sebesar 71,38 dengan nilai standard hipotetik sebesar 8 dan nilai 

Mean Hipotetik sebesar 40.  

Menurut dari beberapa tokoh menyatakan bahwa ciri – ciri seseorang 

yang memiliki kepercayaan diri adalah mampu bergaul, mampu mengontrol diri, 

mempunyai tujuan yang pasti dan jelas, memiliki sikap yang tegas, berpikir 

positif, serta memiliki sikap mandiri.Setiap ciri – ciri tersebut memiliki kontribusi 

untuk meningkatkan kepercayaan diri pendaki gunung. 

Menurut Handoko (2013, h.4) berpendapat bahwa kepercayaan diri 

adalah memberikan keyakinan pada kemampuan sendiri dan merasa positif 
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tentang apa yang bisa dilakukan dan tidak mengkhawatirkan apa yang tidak bisa 

dilakukan. Dengan kata lain, pendaki tidak melihat kekurangan sebagai 

kelemahan. 

Pendapat lain dari Sieler (Alias & Hafir, 2009, h.1) menyatakan 

kepercayaan diri merupakan karakteristik yang dimiliki individu dalam 

memandang sesuatu yang realistis serta positif. Karakteristik tersebut akan 

membuat pendaki lebih realistis terhadap kemampuan yang ada dalam dirinya. 

Mampu membaur dengan sesama pendaki lain akan berdampak positif 

pada kepecayaan diri pendaki tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian dari 

Kumara (dalam Yulianto & Nashori, 2006, h.58) yang mengungkapkan faktor lain 

yang mempengaruhi kepercayaan diri yaitu kemampuan dalam bergaul. Pendaki 

yang mampu menyesuaikan diri dan membaur dilingkungan baru akan dapat 

diterima dilingkungan yang baru tersebut. 

Selain itu dalam mendaki gunung erat kaitannya dengan hambatan yang 

dijumpai. Seperti, alam dengan cuaca yang tidak tentu, jalur pendakian yang 

berbahaya. Oleh karena itu setiap pendaki membutuhkan dukungan untuk 

menghadapi hambatan – hambatan dalam mendaki gunung. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Mangunharja (dalam Khusnia, 2010, h.27) yang menyatakan 

bahwa kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

dukungan sosial, karena dukungan sosial memiliki hubungan yang erat terhadap 

kepercayaan diri pendaki gunung. 

Hasil penelitian terhadap variabel dukungan diperoleh Mean Empirik (Me) 

sebesar 77,55 dengan nilai standar hipotetik sebesar 10,5 dan nilai Mean 

Hipotetik sebesar 52,5. Dengan sumbangan efektif 8,236 % sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. 
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Menurut House (Hayyu & Mulyana, 2015, h.113) aspek – aspek dukungan 

sosial meliputi instrumental, penilaian, emosional, dan informatif. Setiap aspek 

dari dukungan sosial tersebut memiliki peran masing – masing. 

Instrumental adalah dukungan yang berupa materi yang dibutuhkan.Yaitu, 

pemberian perlengkapan berupa uang, barang atau benda ataupun sarana – 

sarana yang dibutuhkan seseorang. Penelitian dari Evitasari (2016, h.11) 

mengemukakan bahwa individu dengan dukungan sosial yang tinggi akan 

mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Seperti, pertolongan yang diberikan 

pendaki lain sehingga dapat membuat pendaki tersebut merasa aman. 

Penilaian adalah memberikan penilaian secara sportif dan positif dengan 

cara tidak membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. 

Sehingga dapat diterima oleh individu yang bersangkutan. Hal ini didukung 

degan penelitian dari Sucirahayu (2014, h.13) yang menyatakan bahwa 

kekurangan individu yang diterima secara positif di lingkungannya dapat 

membuat individu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dengan begitu, 

penilaian yang diberikan oleh sesama pendaki dengan adil akan menjadikan 

pendaki tersebut merasa nyaman ketika berada di kelompok pendakian. 

Emosional merupakan salah satu aspek dukungan sosial yang 

mempengaruhi kepercayaan diri dari pendaki untuk mudah berinteraksi dengan 

rekan pendaki. Emosional yang dimaksud yaitu berupa perhatian dari pendaki 

lain seperti kepedulian, kehangatan, empati, dan kasih sayang kepada pendaki 

yang bersangkutan. Santrock (Utami, 2009, h.84) menjelaskan bahwa individu 

yang selalu mendapatkan dukungan emosional dari orang lain pada saat 

mendapat kesusahan, dapat menumbukan rasa percaya diri karena merasa 
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disayangi, diperhatikan, dan dihargai oleh orang lain sehingga individu merasa 

dirinya berharga. 

Informasi adalah pemecahan sebuah permasalahan yang diberikan orang 

lain dengan cara pemberian saran, gagasan, petunjuk ataupun nasehat pada 

individu yang membutuhkan. Menurut Gotlieb (dalam Dhamayantie, 2012, h. 184) 

mengutarakan bahwa dukungan sosial merupakan informasi verbal dan non 

verbal, saran, dan bantuan nyata. Dengan informasi berupa saran, gagasan, dan 

bantuan nyata yang sudah diberikan oleh pendaki maka akan mempermudah 

pendaki dalam mencapai tujuannya. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan – kelemahan yang 

mempengaruhi hasil penelitian, yaitu : 

1. Kemungkinan situasi yang tidak kondusif ketika mengisi skala sehingga 

jawaban yang diberikan kurang sesuai dengan keadaan subjek yang 

sebenarnya. 

2. Jarak antar usia responden terlalu tinggi. 

3. Dalam latar belakang dituliskan bahwa ada permasalahan tentang 

kepercayaan diri yang rendah dalam mendaki gunung dan dukungan 

sosial dari sesama pendaki tersebut, namun pada hasil penelitian 

menunjukan bahwa kepercayaan diri mendaki dan dukungan sosial dari 

sesama pendaki dikategorikan cukup, hal ini dikarenakan ketika 

mewawancarai komunitas Trashbag Community untuk menemukan 

permasalahan psikologis yang berada di anggota tersebut, peneliti hanya 

mewawancarai ketua dari Trashbag Community tersebut, sehingga 

peneliti memperoleh permasalahan psikologi hanya dari 1 sudut 

pandang.Wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua Trashbag 
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Community dilakukan pada tahun 2017, sedangkan waktu penelitian 

dilakukan pada tahun 2019, sehingga dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti di tahun 2019 tersebut banyak perubahan yang berdampak positif 

terutama dalam hal kepercayaan diri anggota Trashbag Community. 

4. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan bertepatan dengan acara 

tahunan di Gunung Ungaran, yang kemungkinan dapat mempengaruhi 

kondisi subjek yang merasa terganggu karena harus membagi waktu 

antara mengisi kuesioner dan keikutsertaan acara tahunan tersebut, 

sehingga dapat mempengaruhi subjek ketika mengisi angket kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


