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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi        

 Setelah mendapatkan data penelitian, selanjutnya peneliti melakukan uji 

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

5.01.02. Uji Normalitas       

 Data setiap variabel pada penelitian ini diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16 

dengan teknik Kolmogrov-Smimov Z (K-S Z). Hasil uji normalitas pada variabel 

kesepian pada mahasiswa rantau diperoleh nilai K-S Z sebesar 1,031 dengan 

nilai  p = 0,061 (p > 0,05). Hasil uji normalitas pada variabel dukungan sosial 

teman sebaya diperoleh nilai K-S Z sebesar 1,320 dengan nilai p = 0,238 (p > 

0,05), yang artinya bahwa kedua variabel memiliki distribusi data yang normal.  

5.01.03. Uji Linieritas        

 Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan atau korelasi kedua 

variabel. Hasil uji linieritas hubungan antara dukungan sosial teman sebaya 

dengan kesepian pada mahasiswa rantau menunjukkan skor F sebesar 19,761 

dan p = 0,000 (p < 0,05), yang artinya terdapat hubungan yang linier antara 

dukungan sosial teman sebaya dengan kesepian pada mahasiswa rantau.  

5.01.04. Uji Hipotesis        

 Tahap selanjutnya setelah melakukan uji asumsi adalah melakukan uji 

hipotesis dengan teknik analisis korelasi Product Moment yang diperoleh 

hasil  rxy = -0,419, dengan p = 0,000 (p < 0,01). Berdasarkan hasil uji korelasi 

tersebut maka hipotesis diterima dan dapat diartikan bahwa ada hubungan 
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negatif antara dukungan sosial teman sebaya dengan kesepian pada mahasiswa 

rantau. Semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya yang diberikan maka 

semakin rendah kesepian pada mahasiswa rantau, begitu pula sebaliknya.  

5.02. Pembahasan        

 Pada hipotesis awal penelitian ini, dimana terdapat hubungan negatif 

antara dukungan sosial teman sebaya dengan kesepian pada mahasiswa rantau 

dinyatakan terbukti, yang diperoleh dari nilai rxy = -0,419, dengan p = 0,000 (p < 

0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dimana semakin tinggi dukungan 

sosial teman sebaya, maka semakin rendah kesepian pada mahasiswa rantau. 

Begitu pula sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial teman sebaya, maka 

akan semakin tinggi kesepian pada mahasiswa rantau. Hasil di atas juga 

menunjukkan bahwa hipotesis diterima.     

 Mahasiswa rantau adalah mahasiswa yang melakukan perpindahan 

tempat tinggal dari kampung halaman untuk melanjutkan pendidikan di 

perguruan tinggi dan berpotensi mengalami kesepian karena jauh dari keluarga 

(Nurayni & Supradewi, 2017). Bruno (2000) mengartikan kesepian adalah 

keadaan mental dan emosional seseorang dengan ciri utama memiliki perasaan 

tidak dikenal dan kurangnya hubungan yang erat dengan orang lain. 

 Dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang berpengaruh untuk 

melawan kesepian. Fakta penelitian Smith dan Renk (Astuti & Hartati, 2013) 

membuktikkan adanya tekanan yang dirasakan individu dapat berkurang apabila 

mendapatkan dukungan dari orang-orang disekitar dan fakta lainnya bahwa 

dukungan sosial yang diterima mahasiswa rantau diberikan oleh relasi 

dilingkungan baru disekitarnya (Hasibuan, Anindhita, Maulida, & Nashori, 2018).  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mahasiswa rantau semester 
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awal membutuhkan dukungan sosial agar terhindar dari kesepian (Nurayni & 

Supradewi, 2017). Pernyataan ini mendukung hasil penelitian yang telah 

dilakukan yang menyatakan bahwa mahasiswa rantau pada tahun pertama di 

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki taraf kesepian yang sedang, hal ini 

disebabkan mahasiswa merasakan dukungan sosial dari teman sebaya sehingga 

dapat mengurangi rasa kesepian yang dirasakan oleh mahasiswa.  

Sumbangan efektif (SE) yang diperoleh dari dukungan sosial teman 

sebaya pada penelitian ini sebesar 17,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari (2018) di 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang mendapatkan hasil penelitian bahwa 

dukungan sosial teman sebaya memiliki kontribusi sebesar 4,4% terhadap 

kesepian.          

 Jumlah keseluruhan responden yang mengisi angket terdapat 110 orang. 

Namun hanya 95 orang yang melakukan pengisian angket secara lengkap. 

Angket responden yang tidak lengkap ini dikarenakan terdapat beberapa 

pernyataan yang kosong tidak ada jawaban dan pengisian identitas tidak 

lengkap. Semua responden adalah mahasiswa rantau pada tahun pertama yang 

berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata. Pengambilan dan pencarian 

responden dilakukan di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata seperti 

gedung Yustinus, gedung Albertus, kantin Thomas Aquinas, gedung Antonius, 

gedung Henricus Constant, dan kantin Sport Hall. 

 Berdasarkan hasil analisis data diketahui pada variabel dukungan sosial 

teman sebaya diperoleh mean empirik (Me) sebesar 58.41 dengan standar 

deviasi sebesar 4.572. Frekuensi kategori rendah berjumlah 25 orang, kategori 

sedang berjumlah 61 orang, dan kategori tinggi berjumlah 8 orang, yang berarti 
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dukungan sosial teman sebaya memiliki mean empirik yang tergolong sedang, 

sedangkan hasil mean hipotetik (Mh) sebesar 47.5 dengan standar deviasi 

hipotetik (SDh) sebesar 9.5 yang berarti dukungan sosial teman sebaya memiliki 

mean hipotetik yang tergolong sedang.    

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada variabel kesepian 

pada mahasiswa rantau diperoleh mean empirik (Me) sebesar 27.60 dengan 

standar deviasi 4.093. Frekuensi kategori rendah berjumlah 21 orang, kategori 

sedang berjumlah 44 orang, dan kategori tinggi berjumlah 21 orang, yang berarti 

kesepian pada mahasiswa rantau memiliki mean empirik yang tergolong sedang, 

sedangkan hasil mean hipotetik (Mh) sebesar 32.5 dengan standar deviasi 

hipotetik (SDh) sebesar 6.5 yang berarti kesepian pada mahasiswa rantau 

memiliki mean hipotetik yang tergolong sedang.     

 Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan tidak lepas dari 

kelemahan-kelemahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pertama 

dengan menggunakan try out terpakai yang artinya pengambilan data hanya 

dilakukan satu kali. Data yang digunakan untuk melakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas digunakan sebagai data penelitian, sehingga item-item yang gugur 

tetap dikerjakan oleh subyek. Kedua, banyaknya item yang harus diisi oleh 

responden yang membuat jenuh dalam pengisian skala. Ketiga, hasil penelitian 

tidak sesuai pengamatan awal dengan menggunakan data google form karena 

kriteria mahasiswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari 

luar Kota Semarang, seperti dari Ambarawa, Solo, Jogja, dan daerah lainnya, 

namun terdapat dari luar Jawa seperti Palembang, Banjarbaru, Lampung dan 

daerah lainnya. Pada seharusnya untuk mendapatkan hasil kesepian sesuai 
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tujuan penelitian yang sebagaimana kriteria dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa dari luar Pulau Jawa. 


