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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai 26 

Oktober 2019 di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Penelitian dilakukan dengan 

cara memberikan skala yang terdiri atas skala intimacy of friendship dan skala 

kepercayaan interpersonal. Subjek yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang berjumlah 278 orang. 

Dalam penyebaran skala, peneliti dibantu oleh kosma dari perwakilan kelas 

dan beberapa lainnya diberikan langsung oleh peneliti. Peneliti menjelaskan 

maksud dan tujuan dari pengisian skala dan meminta kesediaan para subjek untuk 

mengisi skala. Setelah skala diberikan, peneliti memberikan waktu pengerjaan dan 

skala yang telah selesai dapat dikembalikan pada saat itu juga. 

Hambatan yang dialami selama penyebaran skala penelitian adalah sulitnya 

mencari subjek dari semester 11 (sebelas) dan 13 (tiga belas), hal ini dikarenakan 

semester 11 dan 13 sudah jarang datang ke kampus. Selain itu beberapa kelas ada 

yang menawarkan untuk membawa pulang skala dan menyerahkan keesokan 

harinya. 

B. Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 278 orang. Berdasarkan data 
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yang diperoleh, maka dapat disusun deskripsi data subjek kedalam kategori 

berdasarkan jenis kelamin. 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, maka diperoleh gambaran penyebaran subjek 

penelitian seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Deskripsi Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin N Persentase (%) 

Laki-laki 60 21,6% 

Perempuan 218 78,4% 

Jumlah 278 100% 

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa mahasiswa yang menjadi 

subjek penelitian berjumlah 278 orang dengan jumlah subjek laki-laki 

sebanyak 60 orang (21,6%) dan jumlah subjek perempuan sebanyak 218 orang 

(78,4%). 

C. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan analisis data lebih lanjut, terlebih dahulu peneliti 

melakukan pengujian terhadap data yang ada. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang akan dianalisis memenuhi syarat untuk dapat 

dianalisa dengan melihat apakah data penelitian berdistribusi secara normal 

dan linier. Uji asumsi dilakukan dengan uji normalitas dan uji linearitas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian terhadap normal atau tidaknya 

sebaran data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini uji normalitas 

dilakukan pada dua variabel yaitu kepercayaan interpersonal (X) dan 

intimacy of friendship (Y). 

Hartono (2008: 42) menyatakan bahwa dengan menggunakan proses 

perhitungan rasio skewness dan kurtosis dapat digunakan untuk 

menentukan tingkatan normalitas data. Persebaran data dikatakan normal 

apabila rasio skewness dan rasio kurtosis lebih kecil dari ± 2 atau berada 

pada rentang -2 sampai dengan +2. Nilai skewness dan kurtosis variabel 

kepercayaan interpersonal dan intimacy of friendship dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas 

Variabel Kepercayaan 

Interpersonal 

Intimacy of 

Friendship 

Skewness -0,064 0,099 

Std. Error Skewness 0,146 0,146 

Kurtosis 0,378 -0,231 

Std. Error Kurtosis 0,291 0,291 

Kepercayaan Interpersonal: 

Rasio Skewness = 
Nilai Skewness

Std. Error Skewness
=
-0,064

0,146
= -0,439 

Rasio Kurtosis = 
Nilai Kurtosis

Std. Error Kurtosis
=

0,378

0,291
= 1,298 
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Intimacy Of Friendship: 

Rasio Skewness = 
Nilai Skewness

Std. Error Skewness
=

0,099

0,146
= 0,678 

Rasio Kurtosis = 
Nilai Kurtosis

Std. Error Kurtosis
=

-0,231

0,291
= -0,793 

Berdasarkan uji normalitas di atas, variabel kepercayaan 

interpersonal dan intimacy of friendship memperoleh nilai rasio skewness 

dan rasio kurtosis berada dalam rentang -2 sampai +2, dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa sebaran data penelitian normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan 

linearitas dari variabel bebas dan variabel terikat. Uji linearitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji F, data yang akan dikatakan 

linear jika nilai signifikan lebih kecil dari atau sama dengan 0,05 (p  0,05) 

(Hadi, 2002: 103). 

Berdasarkan hasil uji linearitas pada variabel kepercayaan 

interpersonal dan intimacy of friendship memiliki nilai F sebesar 84,534 

dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan interpersonal dan 

intimacy of friendship bersifat linear karena memiliki nilai signifikansi (p) 

kurang dari 0,05. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan 

diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan dengan analisis data 
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menggunakan Pearson product momen dengan bantuan program SPSS 23 for 

windows. Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis apabila signifikansi di 

bawah atau sama dengan 0,05 (p ≤ 0,05) maka hipotesis diterima (Sugiyono, 

2013). 

Hasil analisis pearson product moment terhadap kepercayaan interpersonal 

(X) dengan Intimacy Of Friendship (Y) menunjukkan hasil signifikansi sebesar 

0,000 dengan nilai r sebesar 0,486 dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil 

dari 0,05 (p = 0,000 ≤ 0,05). Dengan demikian berdasarkan ketentuan 

penerimaan dan penolakan hipotesis sebagaimana yang telah dikemukakan di 

atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu “ada hubungan 

antara kepercayaan interpersonal dengan intimacy of friendship pada remaja” 

diterima. 

D. Analisis Tambahan 

1. Deskripsi Kategori Data 

Tujuan kategorisasi ini adalah untuk menempatkan individu ke dalam 

kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang menurut suatu kontinum 

berdasarkan atribut yang diukur (Azwar, 2017: 147). Kontinum jenjang ini dari 

sangat rendah hingga sangat tinggi. Norma kategorisasi dibuat berdasarkan 

data hipotetik yang mengacu pada rumus (Azwar, 2017: 148). 

Deskripsi kategori data berdasarkan deskripsi hipotetik dan empirik. 

Deskripsi hipotetik adalah prediksi awal tanpa menggunakan data skala, 

sedangkan deskripsi empirik adalah data yang diperoleh dari skala. Berikut 
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peneliti membuat kategorisasi dari variabel kepercayaan interpersonal (X) 

dengan intimacy of friendship (Y): 

Tabel 4.3 

Norma Kategorisasi 

Norma Kategori 

X ≤ µ – 1,5σ Sangat Rendah 

µ -1,5 σ < X ≤ µ - 0,5σ Rendah 

µ - 0,5σ < X ≤  µ+ 0.5σ Sedang 

µ + 0,5σ < X ≤ µ + 1,5σ Tinggi 

X > µ + 1,5σ Sangat Tinggi 

a. Kategorisasi Skala Kepercayaan Interpersonal 

Pada skala kepercayaan interpersonal terdapat 21 aitem yang 

masing-masing aitem diberi skor respon jawaban berkisar dari 1, 2, 3, dan 

4. Sehingga nilai terendah yang diperoleh adalah 1 × 21 = 21, sedangkan 

nilai tertinggi yang diperoleh adalah 4 × 21 = 84, rentang skor (range) 

adalah 84 – 21 = 63, skor rata-rata (mean) adalah (84+21) / 2 = 52,5, dan 

standar deviasinya (84-21) / 6 = 10,5. Gambaran hipotetik dan empirik 

skala kepercayaan interpersonal dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Gambaran Data Hipotetik dan Empirik 

Deskripsi Aitem 
Nilai 

Minimal 

Nilai 

Maksimal 
Range 

Mean 

() 

Standar 

Deviasi 

() 

Hipotetik 21 21 84 63 52,5 10,5 

Empirik 21 45 78 33 61,5 5,5 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, maka dilakukan 

pengkategorisasian. Kategori subjek pada variabel kepercayaan 

interpersonal berdasarkan gambaran data empirik dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Kategorisasi Variabel Kepercayaan Interpersonal (X) 

Kategori Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Sangat Rendah X < 53,25 26 9,4% 

Rendah 53,25 < X < 58,75 40 14,4% 

Sedang 58,75 < X < 64,25 131 47,1% 

Tinggi 64,25 < X < 69,75 53 19,1% 

Sangat Tinggi X > 69,75 28 10,1% 

Jumlah  278 100% 

Berdasarkan tabel kategorisasi variabel kepercayaan interpersonal, 

maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan interpersonal berada pada 

kategori sedang dengan jumlah subjek 131 orang (47,1%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai remaja akhir sudah memiliki 

kepercaaan interpersonal yang cukup untuk berinteraksi dengan orang lain, 

sehingga interaksi yang dibangun dapat menjadi semakin akrab dan tidak 

menutup kemungkinan bisa membangun intimacy of friendship dengan 

teman sebaya. 

b. Kategorisasi Skala Intimacy Of Friendship 

Pada skala intimacy of friendship terdapat 34 aitem yang masing-

masing aitem diberi skor respon jawaban berkisar mulai dari 1, 2, 3, dan 

4. Sehingga nilai terendah yang diperoleh adalah 1  34 = 34, sedangkan 

nilai tertinggi yang mungkin diperoleh adalah 4  34 = 136, rentang skor 

(range) adalah 136 – 34 = 102, skor rata-rata (mean) adalah (136+34) / 2 

= 85, dan standar deviasinya (136–34) / 6 = 17. Gambaran hipotetik dan 

empirik intimacy of friendship dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Gambaran Data Hipotetik dan Empirik 

Deskripsi Aitem 
Nilai 

Minimal 

Nilai 

Maksimal 
Range 

Mean 

() 

Standar 

Deviasi 

() 

Hipotetik 34 34 136 102 85 17 

Empirik 34 79 126 47 102,5 7,83 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, maka dilakukan 

pengkategorisasian. Kategori subjek pada variabel intimacy of friendship 

berdasarkan gambaran data empirik dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Kategorisasi Variabel Intimacy Of Friendship 

Kategori Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Sangat Rendah X < 90,75 22 7,9% 

Rendah 90,75 < X < 98,58 60 21,6% 

Sedang 98,58 < X < 106,42 106 38,1% 

Tinggi 106,42 < X < 114,25 64 23,0% 

Sangat Tinggi X > 114,25 26 9,4% 

Jumlah  278 100% 

Berdasarkan tabel kategorisasi variabel intimacy of friendship, maka 

dapat disimpulkan bahwa intimacy of friendship berada pada kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai remaja akhir 

sudah mampu untuk membangun intimacy of friendship dengan teman 

sebaya. 

2. Analisis Korelasi antara Komponen Kepercayaan Interpersonal dengan 

Intimacy Of Friendship 

Terdapat tiga komponen yang menyususn kepercayaan interpersonal sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rotenberg (2010), yaitu 

keterandalan, emosi, dan kejujuran. 
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Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara 

komponen-komponen kepercayaan interpersonal (keterandalan, emosi, 

kejujuran) dengan intimacy of friendship. Berdasarkan uji korelasi Product 

Moment pada setiap variabel, diketahui koefisien korelasi (r) yang 

menggambarkan hubungan antara variabel. Nilai koefesien korelasi dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Korelasi Komponen Kepercayaan Interpersonal dan Intimacy of 

Friendship 

  KT E KJ IOF 

Keterandalan R 1    

 Sig. 
    

Emosi R   0,608** 1   

 Sig.   0,000 
   

Kejujuran R   0,536** 0,672** 1  

 Sig.   0,000  0,000 
  

Intimacy of friendship R 0,359** 0,429** 0,430** 1 

 Sig.   0,000   0,000  0,000  

Berdasarkan hasil uji korelasi diketahui bahwa terdapat korelasi antara 

keterandalan dengan intimacy of friendship (r= 0,359; p>0,01), emosi dengan 

intimacy of friendship (r= 0,429; p>0,01), dan kejujuran dengan intimacy of 

friendship (r= 0,430; p>0,01). 

E. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan 

interpersonal dengan intimacy of friendship pada remaja. Berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan interpersonal dengan 
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intimacy of friendship. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

kepercayaan interpersonal berkaitan erat dengan intimacy of friendship yang 

dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang termasuk ke 

dalam rentang usia remaja akhir. Individu yang memiliki kepercayaan interpersonal 

yang tinggi akan berdampak terhadap intimacy of friendship yang tinggi pula. 

Sebaliknya, individu yang memiliki kepercayaan interpersonal yang rendah akan 

berdampak terhadap intimacy of friendship yang rendah pula. 

Myers (2010) berpendapat bahwa sebuah hubungan yang intim dapat 

membuat individu mengenal diri sebenarnya dan merasa diterima. Dimana 

hubungan tersebut terjadi ketika kepercayaan dapat menggantikan perasaan cemas 

(anxiety) dan dimana individu dapat secara bebas membuka diri sendiri tanpa harus 

takut kehilangan perasaan dari orang lain. Orlofsky (dalam Putrisyani, 2014: 48) 

juga menyatakan bahwa kepercayaan menjadi elemen penting terbentuknya 

intimasi pertemanan karena akan melandasi dan mengakrabkan hubungan, 

menumbuhkan kepercayaan diri, serta meredam ketakutan dari perasaan kesepian. 

Selain secara psikologis, dalam psikologi komunikasi, kepercayaan interpersonal 

menjadi faktor yang paling penting dalam mempengaruhi komunikasi 

interpersonal. Hal ini sesuai dengan pendapat Rakhmat (2005, 130) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan interpersonal meningkatkan komunikasi 

interpersonal karena membuka saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan 

penerimaan informasi, serta memperluas peluang komunikan untuk mencapai 

maksudnya. 
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Hilangnya kepercayaan interpersonal pada orang lain akan menghambat 

perkembangan hubungan interpersonal yang akrab. Akibatnya hubungan akan 

berlangsung secara dangkal dan tidak mendalam. Keakraban hanya terjadi apabila 

individu bersedia untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rotenberg (2010: 133) yang berpendapat bahwa kepercayaan 

interpersonal sangat penting untuk menjaga hubungan sosial dan hubungan 

interpersonal yang positif, baik dalam pembentukan dan pemeliharaan persahabatan 

maupun dalam menjalin komunikasi sehari-hari. Lewis dan Weigert (dalam Warris 

dan Rafia, 2009: 76) mengatakan bahwa kunci hubungan interpersonal yang positif 

dalam berbagai pengaturan adalah kepercayaan karena itu pusat dari bagaimana 

individu berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, pendapat lain dikemukakan oleh 

Hatfield & Richard (1994: 588) yang mengatakan bahwa kepercayaan merupakan 

salah satu komponen dalam intimacy, dimana individu sangat jarang mengambil 

resiko untuk mengungkapkan mimpi atau ketakutan yang mereka miliki kecuali 

mereka tahu itu aman untuk dilakukan. Beberapa pendapat di atas mendukung 

adanya hubungan antara kepercayaan interpersonal dengan intimacy of friendship. 

Individu yang mampu membangun intimacy of friendship dengan orang lain 

akan lebih sejahtera, merasa percaya diri, bahagia, dan memudahkan untuk 

menjalin hubungan ke tahap selanjutnya. Namun, apabila individu gagal dalam 

membangun intimacy of friendship pada masa remaja, maka individu tersebut akan 

memiliki harga diri yang rendah dan sulitnya membangun hubungan social yang 

lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Bagwell et al (1990: 146) yang mengatakan 

bahwa kemampuan untuk menjalin pertemanan yang akrab pada masa remaja dapat 
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memprediksi harga diri, lebih meningkatkan kemampuan individu membina 

pertemanan, dan menikmati hubungan lebih intim saat dewasa. Pentingnya 

membangun intimacy of friendship pada masa remaja menjadi suatu kebutuhan 

dasar sosial yang membangun kesejahteraan individu, untuk itu remaja dituntut 

untuk bisa membangun intimacy of friendship atau keakraban dalam hubungan 

pertemanan yang menjadi salah satu tugas pada masa perkembangannya. 

Adanya hubungan antara kepercayaan interpersonal dengan intimacy of 

friendship pada penelitian ini juga dikuatkan melalui penelitian yang sejalan, 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Warris dan Rafia (2009) yang juga 

menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan 

dengan persahabatan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Rempel et al (1985) 

tentang kepercayaan pada hubungan dekat menunjukkan hasil bahwa kepercayaan 

terkait dalam cara-cara penting untuk mencapai hubungan yang dekat. Meskipun 

hasil penelitian Warris dan Rafia serta Rempel et al dalam konteks hubungan yang 

berbeda dengan yang peneliti lakukan, namun kepercayaan menjadi salah satu 

faktor yang memunculkan adanya hubungan antara kepercayaan dengan jenis 

hubungan yang dilakukan. 

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa hubungan antara kepercayaan 

interpersonal dengan intimacy of friendship pada remaja berkorelasi positif. Hal ini 

berarti, semakin tinggi kepercayaan interpersonal maka semakin tinggi pula 

intimacy of friendship yang dimiliki. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan 

interpersonal maka semakin rendah pula tingkat intimacy of friendship yang ada 

pada remaja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan interpersonal dan 
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intimacy of friendship memiliki kaitan yang erat antara satu dengan yang lain. 

Elkins & Peterson (dalam Warris dan Rafia, 2009) mengatakan bahwa tanpa 

kepercayaan, persahabatan tidak akan bisa berkembang. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Mounsour (1992) menyatakan bahwa ketika kepercayaan disebutkan 

secara khusus, maka hal itu merupakan perwujudan lain dari keintiman. Kasih 

sayang, kehangatan dan kepercayaan, serta keterbukaan merupakan bagian dari 

keintiman.  

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa variabel kepercayaan 

interpersonal memberikan sumbangan efektif terhadap intimacy of friendship. Akan 

tetapi, besaran sumbangsih yang diberikan tidak begitu besar karena kepercayaan 

interpersonal merupakan suatu faktor yang sulit dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama agar dapat terbentuk, selain itu kepercayaan merupakan situasi yang 

dapat menimbulkan resiko. Hal ini sesuai dengan pendapat Jalaluddin Rakhmat 

(2005: 130) yang menyatakan bahwa kepercayaan memiliki unsur menimbulkan 

resiko, dimana individu yang menaruh kepercayaan kepada orang lain berarti 

menyadari bahwa akibat-akibatnya bergantung pada perilaku orang lain.  Individu 

cenderung akan mempercayai orang yang juga mempercayai dirinya, namun ketika 

kepercayaan pada individu tersebut hilang maka akan sulit untuk menumbuhkan 

kepercayaan itu lagi. Sharabany (1981: 803) juga mengungkapkan bahwa 

kepercayaan merupakan faktor yang mempengaruhi intimacy of friendship di awal-

awal hubungan dan akan semakin berkembang ketika hubungan tersebut semakin 

intim. Selain itu, Johnson & Johnson (dalam Ramadhany, 2010: 23) juga 

mengatakan bahwa kepercayaan dapat dibangun melalui resiko dan peneguhan dari 
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individu, dan dapat dihancurkan dengan resiko dan penolakan. Kepercayaan tidak 

akan muncul tanpa resiko, dan hubungan tidak akan mengalami kemajuan tanpa 

kepercayaan. 

Hasil analisis korelasi antara komponen kepercayaan interpersonal dengan 

intimacy of friendship menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara 

keterandalan, emosi, dan kejujuran dengan intimacy of friendship. Kejujuran 

merupakan komponen dari kepercayaan interpersonal yang memiliki korelasi 

paling tinggi dengan intimacy of friendship dibandingkan dengan komponen emosi 

dan keterandalan. 

Ketika individu menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain, maka 

kejujuran sebagai salah satu komponen kepercayaan interpersonal merupakan hal 

paling utama yang akan menentukan apakah sebuah hubungan bisa berlanjut makin 

akrab atau tidak. Individu yang memiliki sikap jujur, baik dalam perkataan maupun 

dalam perbuatan akan mendorong seseorang untuk bersikap jujur dan spontanitas 

juga terhadap dirinya, sehingga individu akan lebih mudah untuk percaya dan 

membuka diri kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Rakhmat (2005: 

131) yang menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu faktor yang dapat 

menumbuhkan sikap percaya yang kemudian dapat mengakrabkan hubungan 

interpersonal. Selain itu, Wheeless & Grotz (dalam Mount 2005: 32) juga 

mengemukakan bahwa kejujuran merupakan salah satu landasan terbentuknya 

hubungan yang intim. Apabila individu jujur dalam melakukan keterbukaan diri 

maka jalinan intimacy of friendship yang kuat akan terbentuk. 
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Komponen kepercayaan interpersonal berikutnya yang memiliki korelasi 

terhadap intimacy of friendship adalah emosi, dimana individu dapat menahan diri 

supaya tidak menyakiti perasaan teman, mau menerima sebagai tempat untuk 

mengungkapkan perasaan, dapat dipercaya dalam menjaga rahasia, dan lain-lain. 

Dariyo (2004: 127) menyatakan bahwa hal yang membuat individu menjalin 

hubungan yang akrab atau intim dengan orang lain adalah tekad untuk 

mempertahankan ikatan emosional. Sedangkan untuk komponen kepercayaan 

interpersonal terakhir yang berkorelasi dengan intimacy of friendship adalah 

keterandalan, dimana individu dapat memenuhi dan membuktikan setiap perkataan 

dan janjinya melalui perilaku. Baron dan Byrne (2004: 9) mengatakan individu 

yang memiliki teman intim cenderung berpribadi yang jujur, saling terbuka, dan 

minim berbohong untuk mencurahkan perasaan. 

Berdasarkan hasil kategorisasi skor data penelitian yang diperoleh dari 278 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau menunjukkan bahwa pada variabel 

kepercayaan interpersonal dan variabel intimacy of friendship keduanya berada 

pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memiliki 

kepercayaan interpersonal yang membuat mereka mampu untuk membangun 

intimacy of friendship dengan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Santrock (2003) yang mengatakan bahwa persahabatan merupakan hubungan antar 

individu yang ditandai dengan keakraban, saling percaya, menerima satu dengan 

yang lain, mau berbagi perasaan, pemikiran, dan pengalaman, serta kadang-kadang 

melakukan aktivitas bersama. Hasil penelitian yang dilakukan Aisyah (2016) juga 

menunjukkan bahwa tingkat intimacy of friendship berada pada kategori sedang ke 
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tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa intimacy of friendship merupakan hal yang 

penting bagi mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, Sharabany 

(2008) juga menyatakan bahwa intimacy of friendship sangat penting bagi anak-

anak, remaja, dan dewasa muda karena menjadikan mereka berempati dan dapat 

berbagi perasaan dengan orang lain, menjadi perhatian, percaya dan berkomitmen 

dengan orang lain, adanya keterbukaan diri serta perhatian terhadap teman yang 

berkaitan dengan identitas diri, pengembangan harga diri yang positif, dan 

penyesuaian diri yang lebih baik. 


