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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

  Setelah dilakukannya penelitian, maka tahap berikutnya yang 

dilakukan adalah melakukan uji asumsi dan uji hipotesis dari penelitian 

yang dilakukan. 

1. Uji Asumsi 

 Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah 

didapatkan telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat untuk 

dilakukan analisi selanjutnnya. Dalam uji asumsi, dilakukan dua 

pengujian yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

a. Uji Normalitas 

  Dalam pengujian normalitas, data akan diuji untuk 

mengetahui apakah data yang sudah diperoleh dari hasil kegiatan 

penelitian memiliki distribusi sebaran yang normal atau tidak nomal. 

Bila data memiliki sebaran yang normal maka menunjukkan bahwa 

data tersebut telah dianggap mewakili populasi. 

  Hasil uji normalitas untuk pengetahuan Terapi Tradisional 

Cina dengan Kolmogorov-Smirnov Test memiliki hasil nilai K-S Z = 

1,504 dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,022 dimana p < 0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data dari pengetahuan Terapi 

Tradisional Cina tidak memiliki distribusi sebaran yang normal. 
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  Hasil uji normalitas untuk sikap penerimaan Terapi 

Tradisional Cina dilakukan dengan  menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test dengan hasil nilai K-S Z = 1,679 dan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,007 dimana p < 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa data dari sikap penerimaan Terapi Tradisional 

Cina tidak memiliki distribusi sebaran data yang normal. 

  Hasil uji normalitas untuk penggunaan Terapi Tradisional 

Cina dengan Kolmogorov-Smirnov Test memiliki hasil nilai K-S Z = 

0,864 dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,444 dimana p > 0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data dari penggunaan Terapi 

Tradisional Cina  memiliki distribusi sebaran yang normal. 

 

b. Uji Linearitas 

  Uji linearitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji pola-pola hubungan antara variabel.  

  Hubungan antara pengetahuan Terapi Tradisional Cina 

dengan penggunaan Terapi Tradisional Cina memiliki nilai Fhitung 

sebesar 18.416 dengan nilai p = 0,000 dimana p < 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan linier antara 

pengetahuan Terapi Tradisional Cina dengan penggunaan Terapi 

Tradisional Cina. 

  Hubungan antara sikap penerimaan Terapi Tradisional 

Cina dengan penggunaan Terapi Tradisional Cina memiliki nilai 
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Fhitung sebesar 15.201 dengan nilai p = 0,001 dimana p < 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan linier antara sikap 

penerimaan Terapi Tradisional Cina dengan penggunaan Terapi 

Tradisional Cina. 

 

2. Uji Hipotesis 

 Setelah melakukan uji asumsi, maka selanjutnya yang akan 

dilakukan adalah melakukan uji hipotesis. Dikarenakan variabel 

pengetahuan dan sikap penerimaan Terapi Tradisional Cina memiliki 

sebaran tidak normal, maka uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan korelasi Rank Spearman.  

 Dari hasil analisis data antara variabel pengetahuan Terapi 

Tradisional Cina dengan teknik korelasi Rank Spearman penggunaan 

Terapi Tradisional Cina diperoleh koefisien relasi rxy = 0,469 dimana p 

< 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan Terapi Tradisional Cina dengan 

penggunaan Terapi Tradisional Cina. 

 Dari hasil analisis data dengan teknik korelasi Rank Spearman, 

antara variabel sikap penerimaan Terapi Tradisional Cina dengan 

penggunaan Terapi Tradisional Cina diperoleh koefisien relasi rxy = 

0,414 dimana p < 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara sikap penerimaan Terapi 

Tradisional Cina dengan penggunaan Terapi Tradisional Cina. 
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B. Pembahasan 

Dari hasil analisis data, ditunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara pengetahuan Terapi Tradisional Cina dengan penggunaan Terapi 

Tradisional Cina. Terdapat juga hubungan positif antara sikap penerimaan 

Terapi Tradisional Cina dengan penggunaan Terapi Tradisional Cina.  

Dari hasil pengujian, hasil tersebut sesuai dengan pendapat dari 

Rahayu (2012, hal. 4) bahwa penggunaan Terapi Tradisional Cina 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana faktor pengetahuan dan sikap 

penerimaan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan. Masyarakat yang 

memiliki sikap penerimaan tinggi terhadap Terapi Tradisional Cina akan 

lebih memilih menggunakan Terapi Tradisional Cina dibandingkan dengan 

metode pengobatan yang lain. Bila sikap penerimaan dari masyarakat tinggi 

akan Terapi Tradisional Cina, maka akan semakin tinggi pula penggunaan 

Terapi Tradisional Cina di masyarakat. 

Dalam penggunaan Terapi Tradisional Cina, masyarakat tentu 

tidak lepas dari pengetahuan akan Terapi Tradisional Cina. Bila masyarakat 

tidak mengetahui atau memiliki pengetahuan akan Terapi Tradisional Cina, 

mereka akan memiliki rasa ragu atau tidak yakin dalam mengkonsumsi atau 

menggunakan Terapi Tradisional Cina. Dari hasil pengujian diatas 

menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki hubungan dengan penggunaan, 

sehingga semakin tinggi pengetahuan masyarakat akan Pengobatan 

Tradisional  Cina, maka semakin tinggi penggunaan Terapi Tradisional 

Cina. 



62 
 

 
 

Berbeda dengan pendapat dari Rahayu, menurut Varghese 

penggunaan Terapi Tradisional Cina lebih karena keefektifan dari 

pengobatan yang digunakan.Sedangkan menurut Notoatmodjo, keadaan 

dari psikologis seseorang juga ikut memengaruhi dan berhubungan erat 

dengan keadaan jasmani  (Daulay, 2010). 

Dalam penelitian ini, sikap penerimaan Terapi Tradisional Cina 

memiliki sumbangan efektif terhadap penggunaan Terapi Tradisional Cina 

sebesar 17,13%. Sedangkan dari pengetahuan Terapi Tradisional Cina, 

diketahui memiliki sumbangan efektif sebesar 21,99% terhadap 

penggunaan Terapi Tradisional Cina. Dari sumbangan efektif tersebut dapat 

menunjukkan bahwa sikap penerimaan Terapi Tradisional Cina memiliki 

pengaruh terhadap penggunaan Terapi Tradisional Cina sebesar 17,13%, 

dari pengetahuan Terapi Tradisional Cina sebesar 21,99% dan sisanya 

sebesar 60,88% dari variabel lain diluar penelitian. Variabel diluar 

penelitian yang dapat memengaruhi penggunaan Terapi Tradisional Cina 

antara lain tradisi, pekerjaan, pendidikan, kebudayaan, kepercayaan, lokasi 

maupun tempat tinggal individu (Rahayu, 2012). 

Pada penelitian yang telah dilaksanakan tidak jauh dari adanya 

kelemahan yang dilakukan oleh peneliti yang dapat memengaruhi hasil 

penelitian, yaitu : 

1. Sulitnya menemukan subjek yang mau mengisi dengan benar kuesioner 

dan skala penelitian yang diberikan oleh peneliti. 
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2. Hasil penelitian tidak bisa di generalisasikan untuk orang lain di luar 

subjek penelitian dikarenakan penelitian menggunakan analisi Non-

paramethic sebab sebaran variabel pengetahuan dan sikap penerimaan 

terhadap penggunaan Terapi Tradisional Cina tidak normal. 

3. Area penelitian bukanlah area tempat tinggal peneliti, sehingga jawaban 

tidak bisa di cross check kebenarannya 

 




