
 

 

 

BAB 5 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

5.01. Uji Asumsi 
 

Setelah data penelitian dikumpulkan, peneliti melakukan uji asumsi. Uji 

asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji lineralitas agar peneliti mengetahui data 

yang diperoleh normal atau tidak serta linear atau tidak linear. Seluruh pengujian 

di atas dilakukan dengan SPSS 16.00. 

5.01.01. Uji normalitas 
 

Data variabel penelitian diuji normalitasnya menggunakan SPSS 16.00 

dengan perhitungan Kolmogorov-Smirnov Test agar dapat diketahui apakah 

variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak yang dilihat dari taraf 

signifikansinya. Apabila signifikansi > 0,05 maka variabel dinyatakan berdistribusi 

normal, dan begitu pula sebaliknya. 

Setelah dilakukan uji normalitas data penelitian menggunakan SPSS 

16.00, didapatkan hasil bahwa data variabel komunikasi interpersonal memiliki 

nilai z sebesar 0,702 dengan taraf signifikansi 0,707 (p>0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa penyebaran data dari variabel komunikasi interpersonal 

berdistribusi normal. 

Mengenai data variabel konsep diri, nilai z nya adalah 0,570 dengan 

signifikansi 0,901 (p> 0,05) yang menunjukkan bahwa penyebaran data variabel 

konsep diri juga berdistribusi normal. Hasil perhitungan normalitas dapat dilihat 

pada lampiran F-1. 
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Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa uji asumsi terhadap 

kedua variabel menunjukkan bahwa variabel komunikasi interpersonal dan 

konsep diri memiliki sebaran data yang normal. 

5.01.02. Uji linearitas 

 
Uji linearitas dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan linear antara 

konsep diri dan komunikasi interpersonal. Dari hasil pengujian linearitas yang 

diperoleh, linearitas kedua variabel memiliki nilai F hitung= 9,446 dengan taraf 

signifikansi 0,003(p<0,05). Dari hasil perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa 

variabel-variabel dalam penelitian memiliki hubungan yang linear. Hasil 

perhitungan linearitas dapat dilihat pada lampiran F-2. 

 
 

5.02. Hasil Analisis Data 

 
Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan pengujian koefisien 

korelasi Product Moment Pearson Correlation karena data variabel konsep diri 

dan variabel komunikasi interpersonal terdistribusi normal. 

Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui hubungan yang terdapat 

di antara konsep diri dan komunikasi interpersonal yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment lewat SPSS 16.00. Hasil yang didapatkan menunjukkan 

nilai korelasi sebesar 0,349 dengan p= 0,002 (p<0,01). Hal ini berarti hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti diterima dengan taraf signifikansi 1% yaitu ada 

hubungan positif sangat signifikan antara konsep diri dan komunikasi 

interpersonal pada remaja akhir pengguna handphone. Semakin tinggi konsep 

diri, semakin tinggi pula komunikasi interpersonal pada remaja akhir pengguna 

handphone dan begitu pula sebaliknya. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran G. 
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5.03. Pembahasan 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terdapat antara 

konsep diri dan komunikasi interpersonal pada remaja akhir pengguna 

handphone. Hasil pengolahan penelitian mendapatkan hasil bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kedua variabel dengan arah yang 

positif yang berarti semakin tinggi konsep diri, semakin tinggi pula komunikasi 

interpersonal pada remaja akhir pengguna handphone dan begitu sebaliknya. 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan peneliti diterima. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Ain (2018) 

dengan hasil terdapat hubungan positif sangat signifikan dalam korelasi antara 

konsep diri dan komunikasi interpersonal pada mahasiswa angkatan 2017, 

artinya apabila konsep diri mahasiswa tinggi, maka komunikasi interpersonalnya 

juga tinggi, dan apabila konsep diri mahasiswa rendah, tingkat komunikasi 

interpersonalnya juga akan rendah. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh 

Giri (2016) yang mendapatkan hasil ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara konsep diri dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa yang 

berasal dari Yogyakarta. Lalu, ada pula penelitian dari Mutya (2018) yang 

menyatakan adanya korelasi positif antara konsep diri dan komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa yang berorganisasi, semakin tinggi konsep diri 

mahasiswa yang berorganisasi, maka semakin tinggi pula komunikasi 

interpersonal mahasiswa yang berorganisasi. Beberapa penelitian-penelitian di 

atas semakin memperkuat bahwa konsep diri saling berpengaruh dengan 

komunikasi interpersonal. 

Menurut Rakhmat (2007) komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, 
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dan hubungan interpersonal. Selain itu, menurut Weaver (1993) faktor yang 

paling memengaruhi komunikasi interpersonal adalah konsep diri. 

Konsep diri merupakan salah satu faktor dalam komunikasi interpersonal, 

karena setiap orang akan bertingkah laku sesuai konsep diri yang dianutnya 

(Irawan, 2017). Apabila seseorang memiliki konsep diri yang negatif maka orang 

tersebut akan mudah marah dan sulit menerima kritik dari orang lain sehingga 

menghindari dialog dan berusaha mempertahankan pendapat walau logikanya 

terbukti keliru, senang dipuji walau berusaha menyembunyikannya, bersifat 

hiperkritis yaitu meremehkan orang lain dan tidak suka memberikan 

penghargaan, merasa tidak disukai oleh orang lain sehingga mudah 

menganggap orang lain musuh, kemudian merasa pesimis ketika akan bersaing 

dengan orang lain (Brooks dan Emmert dalam Rakhmat, 2008). Konsep diri yang 

negatif akan menghambat pola komunikasi interpersonal yang positif 

Apabila seseorang memiliki konsep diri yang positif, orang tersebut akan 

mampu memahami dan menerima sejumlah sifat dan keunikan yang terdapat 

didalam dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan goals-goals yang realistis 

(Kiling dan Kiling, 2015). 

Hasil analisis data komunikasi interpersonal yang dilakukan pada 70 

subjek, nilai Mean Empirik (ME) sebesar 81,03. Lalu untuk Mean Hipotetik (MH) 

yaitu 65 dan standar deviasi hipotetik sebesar 13. MH dengan nilai 81,03 

termasuk kategori tinggi. Kategori pembagian ME dari komunikasi interpersonal 

yaitu 11 orang rendah, 49 orang sedang, dan 10 orang tinggi. Oleh sebab itu, 

komunikasi interpersonal pada remaja akhir pengguna handphone tergolong 

tinggi. Hal ini menunjukkan interaksi tatap muka, hubungan dua arah, dan niat 

serta kehendak untuk berkomunikasi baik, maka dapat dikatakan sebagian besar 
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remaja akhir pengguna handphone dapat berkomunikasi interpersonal dengan 

baik. 

Hasil analisis data konsep diri yang dilakukan pada 70 subjek, nilai ME- 

nya adalah 57,47. Lalu untuk Mean Hipotetik (MH) yaitu 52,5 dan standar deviasi 

hipotetik sebesar 10,5. MH dengan nilai 57,47 termasuk kategori sedang. 

Kategori pembagian ME dari konsep diri yaitu 11 orang rendah, 46 orang  

sedang, dan 13 orang tinggi. Oleh sebab itu, konsep diri di remaja akhir 

pengguna handphone tergolong sedang. Hal ini menunjukkan pola pandang 

terhadap diri sendiri serta penilaian dan dari orang lain mengenai bentuk dan 

bayangan tubuh serta kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang 

lain cukup baik. 

Selain itu, dalam penelitian ini, konsep diri memberikan sumbangan  

efektif sebanyak 12,18% terhadap konsep diri, untuk 87,82% sisanya  

dipengaruhi oleh faktor lain di luar konsep diri. 

 
 

5.04. Keterbatasan Penelitian 
 

Peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin memengaruhi 

hasil penelitian. Keterbatasan pertama, beberapa subjek menjawab pernyataan 

berdasarkan pendapat temannya bukan pendapat pribadi. Keterbatasan kedua, 

subjek menjawab dengan sembarangan tanpa membaca teliti isi skala yang 

harus diisi. 


