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BAB 5 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Uji Asumsi  

Setelah melakukan persiapan berupa uji alat ukur penelitian, peneliti 

menempuh pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi. Uji asumsi pada penelitian ini 

ditempuh dalam dua jenis uji yaitu, uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas 

dilakukan untuk melihat distribusi data populasi bersifat normal atau tidak normal, 

hal ini menjadi syarat untuk melakukan uji hipotesis parametrik dengan teknik 

korelasi product moment Pearson. Uji Linieritas dilakukan untuk melihat hubungan 

dua variabel penelitian yaitu harga diri dengan pemalasan sosial apakah memiliki 

hubungan yang linier atau tidak.  

5.1.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-

Smirnov pada SPSS for Windows versi 25, didapatkan nilai p=0,2 (p>0,05). 

Berdasarkan hasil tersebut, maka distribusi data dikatakan normal. Hal ini 

dikarenakan data dikatakan memiliki distribusi yang normal ketika nilai p>0,05. 

Maka dari itu, data penelitian bersifat parametrik dan dapat dilakukan uji hipotesis 

menggunakan teknik korelasi product moment Pearson. 

5.1.2. Uji Linieritas  

Uji linieritas dilakukan menggunakan SPSS for windows versi 25, untuk 

menguji hubungan linier antara harga diri dengan pemalasan sosial. Data linier 

memiliki arti, ketika terjadi perubahan nilai pada satu variabel maka variabel 

lainnya pun mengalami perubahan. Berdasarkan uji linieritas yang dilakukan, 
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didapatkan hasil nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan hubungan kedua 

variabel penelitian ini bersifat linier, data dikatakan linier ketika nilai p < 0,05.  

5.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian ini ditempuh dengan teknik korelasi product moment 

Pearson, didapatkan hasil korelasi sebesar -0,774** dengan p = 0,000 (p<0,01). 

Hasil pengujian tersebut memiliki arti bahwa harga diri memiliki hubungan negatif 

yang sangat signifikan dengan pemalasan sosial pada mahasiswa. Artinya 

semakin tinggi harga diri maka semakin rendah pemalasan sosial pada 

mahasiswa, begitu juga sebaliknya semakin rendah harga diri maka semakin tinggi 

pemalasan sosial pada mahasiswa.  

5.3. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan nilai korelasi 

sebesar -0,774** dengan nilai p=0,000 (p<0,01), dengan demikian hipotesis 

penelitian yang diajukan diterima yaitu, terdapat hubungan negatif sangat 

signifikan antara harga diri dengan pemalasan sosial pada mahasiswa. 

Sumbangan efektif yang diberikan harga diri terhadap pemalasan sosial sebesar 

59,9%, sebanyak 41,1% dipengaruhi faktor-faktor lain dari pemalasan sosial. 

Diketahui berdasarkan hasil penelitian, bahwa harga diri memiliki 

hubungan negatif dengan pemalasan sosial pada mahasiswa. Semakin tinggi 

harga diri seseorang maka tingkat pemalasan sosial mahasiswa rendah dan 

semakin rendah harga diri mahasiswa maka semakin tinggi tingkat pemalasan 

sosialnya. Harga diri merupakan dimensi evaluasi positif atau negatif diri sendiri 

(Rosenberg dalam Srisayekti & Setiady, 2015).  



 
 
 

38 

38 
 
 

Harga diri dibentuk dari beberapa aspek, yaitu power, significance, virtue, 

dan competence, hal ini berkaitan dengan pemalasan sosial yang terbentuk pada 

mahasiswa. Aspek-aspek pemalasan sosial yaitu, Menurunnya motivasi, sikap 

pasif, pelebaran tanggung jawab, free ride dan penurunan kesadaran akan 

evaluasi orang lain. Aspek power dan competence mempengaruhi penurunan 

motivasi dan sikap pasif pada mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan pada 

jurnal penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2017), seseorang yang melakukan 

pemalasan sosial pada konteks akademik terjadi, karena dirinya menganggap 

tidak memiliki kemampuan atau kompetensi untuk menyelesaikan tugas yang ada. 

Pendapat Surbakti diperkuat oleh pernyataan Sarwono (dalam Surbakti, 2017), 

bahwa seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi, memiliki kecenderungan 

untuk berprestasi dalam hal akademik. Maka mahasiswa yang memiliki harga diri 

tinggi akan terlibat aktif dalam setiap tugas yang diberikan baik tugas individu 

ataupun tugas kelompok, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan 

tugas-tugas tersebut.  

Aspek Significance berkaitan dengan pelebaran tanggung jawab dan free 

ride, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), ketika 

seseorang menganggap dirinya signifikan dalam sebuah kelompok maka 

kecenderungan orang tersebut akan melaksanakan tanggung jawab dan tidak 

melemparkan tanggung jawabnya kepada anggota lain dalam kelompok. 

Sebaliknya ketika seseorang merasa keberadaannya tidak signifikan dalam 

kelompok, maka dirinya cenderung akan menghindari tanggung jawab dan 

mendompleng kepada anggota lainnya serta bersikap pasif dalam kelompok. 

Aspek selanjutnya virtue berkaitan dengan kesadaran evaluasi dari orang lain, 

ketika seseorang memegang teguh nilai-nilai pribadi, maka orang tersebut akan 
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selalu belajar dari orang lain berkaitan dengan apa saja kekurangan dan kelebihan 

yang dimilikinya. Sehingga orang tersebut cenderung terbuka akan komentar, kritik 

atau pendapat orang lain berkenaan dengan dirinya. Hal ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Purnasari dan Abdullah (2018), seseorang yang 

memiliki virtue yang baik akan dapat menerima masukan-masukan dari orang lain 

berkaitan dengan dirinya, hal ini bertujuan untuk menjadikan orang tersebut lebih 

baik.  

Penelitian ini tidaklah sempurna, terdapat beberapa kekurangan atau 

kelemahan penelitian, yaitu: 

a. Peneliti tidak mencantumkan definisi pemalasan sosial pada skala 

pengukuran. 

b. Peneliti menggunakan try out terpakai, sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasikan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti 

paparkan, maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu, terdapat hubungan 

negatif antara harga diri dengan pemalasan sosial pada mahasiswa.  
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