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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Uji Asumsi 

 Pada penelitian ini peneliti melakukan uji asumsi karena diperuntukan 

sebagai pemenuhan syarat analisis data dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment, yang variabel bebas dan variabel tergantungnya 

masing-masing harus didistribusikan normal dan memiliki hungan linier. 

5.01.01. Uji normalitas 

1. Perilaku asertif 

Hasil dari uji normalitas pada variabel perilaku asertif menunjukan nilai K-S Z 

memiliki hasil sebesar 0,880 dengan nilai p > 0,05 sehingga distribusi 

penyebaran item dapat dikatakan normal. 

2. Kepercayaan diri 

Hasil dari uji normalitas pada variabel kepercayaan diri menunjukan nilai K-S 

Z memiliki hasil sebesar 1,005 dengan nilai p > 0,05 sehingga distribusi 

penyebaran item dapat dikatakan normal 

5.01.02. Uji linearitas 

 Uji linearitas bertujuan agar dapat mengetahui hubungan yang ada antara 

kedua variabel yang ada dalam penelitian. Hasil ujian linearitas antara 

perilaku asertif dengan kepercayaan diri menunjukan hasil Flin = 30,663 

dengan p < 0,05 sehingga dapat diartikan hubungan perilaku asertif dengan 

kepercayaan diri memiliki hubungan linear. 
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5.02. Uji hipotesis  

 Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan antara kepercayaan diri 

dengan perilaku asertif. Uji hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik 

 korelasi product moment dengan menggunakan SPSS. Menurut dari uji korelasi 

yang ditemukan rxy = 0,663 dengan p < 0,01, artinya ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan perilaku aseritif 

mahasiswa ormawa yang berarti hipotesis penelitian diterima. 

5.03. Pembahasan 

 Hasil analisis data menunjukan bahwa koefisien korelasi Product Moment 

antara perilaku asertif dengan kepercayaan diri yaitu dengan nilai rxy = 0,663 

dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Hasil ini menunjukan bahwa hipotesis 

penelitian yaitu terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kepercayaan diri dengan perilaku asertif pada mahasiswa ormawa diterima. 

Semakin tinggi perilaku asertif maka akan semakin tinggi pula kepercayaan 

diri, begitu juga dengan sebaliknya.  

 Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang berjudul 

Hubungan kepercayaan diri dengan perilaku asertif pada remaja yatim di 

Palembang (Yessi, Oktaviana, & Hurriyati, 2018) dan Hubungan sikap 

percaya diri dengan perilaku asertif siswa kelas XI SMA 2 Gorontalo (Sukria, 

2015). Dalam kedua penelitiah ini disebutkan bahwa terdapat adanya 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dan perilaku 

asertif.  
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Seorang mahasiswa ormawa sebaiknya memiliki sikap yang asertif untuk 

menciptakan hubungan sosial yang baik antar sesama mahasiswa ormawa. 

Sikap asertif ini terbukti bermanfaat ketika mahasiswa atau individu sedang 

dalam kondisi yang tidak menyenangkan atau diluar kendali. Meski 

mahasiswa sedanf dalam perasaan yang sangat gelisah namun tetap bisa 

berpikir jernih tanpa terpengaruh oleh emosinya. Dalam perasaan yang 

sangat emosi, sikap asertif mampu untuk menimalisasi komunikasi yang 

bersifat defensive yang bisa membuat rugi diri sendiri maupun membuat rugi 

orang lain (Hasanah, Supriyono, Herani, & Lestari, 2012). 

Kepercayaan diri merupakan salah satu modal awal yang harus 

dimiliki oleh mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 

(Bidjuni, 2016) atau dengan sesama anggota dalam organisasi. Mahasiswa 

yang memiliki sifat percaya diri yang tinggi akan sangat mudah untuk 

berinteraksi dengan mahasiswa yang lain, dan mampu dengan mudah untuk 

mengeluarkan pendapat tanpa ada sedikit keraguan serta mampu untuk 

menghargai pendapat orang lain, mampu untuk bertindak dan berpikir positif 

dalam mengambil sebuah keputusan (Syam & Amri, 2017). 

 Dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan – kelemahan yang 

mempengaruhi hasil penelitian, yaitu : 

1. Mengalami kesulitan dalam penyebaran skala yang dikarenakan subjek yang 

dituju memiliki kesibukan di dalam organisasi. 

2. Kemungkinan pada saat pengisian skala tergesa – gesa dan kurang kondusif, 

dikarenakan pengisian dilakukan disela sela waktu yang luang dalam makrab 

yang sedang berlangsung. 

3. Terdapat satu aspek dalam  skala perilaku asertif (pujian) dimana semuanya 

gugur. 


