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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitin ini menggunakan metode try out terpakai, 

sehingga data yang sudah dinyatakan valid dan reliabel 

digunakan untuk analisis. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi digunakan sebagai suatu syarat untuk 

melakukan analisis statistik korelasional yang pada 

penelitian ini menghitung korelasi Product Moment. Uji 

asumsi dilakukan meliputi uji normalitas dan uji linieritas 

dengan menggunakan Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

notmal atau tidak sebaran skor variabel harga diri dan 

dukungan keluarga. Uji linieritas bertujuan mengetahui linier 

atau tdak hubungan antara kedua variabel. 

i. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap kedua data 

penelitian. Pengujian normalitas data menggunakan 

prosedur Kolmogorov-Smirnov Z. Distribusi data 

dinyatakan normal bila signifikasi lebih besar dari 0,05 (p 

> 0,05). 
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1. Skor harga diri menunjukan nilai sebesar 0,822 

dengan p>0,05. Hal ini menunjukan skor harga diri 

berdistribusi normal. 

2. Skor dukungan sosial keluarga menunjukan nilai 

sebesar 0,958 dengan p>0.05. Hal ini menunjukan 

skor dukungan sosial keluarga berdistribusi normal. 

ii. Uji Linearitas 

Uji linearitas ditujukan untuk melihat hubungan 

antara variabel yang ada. Berdasarkan hasil uji hubungan 

antara dukungan sosial keluarga dengan harga diri 

diketahui memiliki hubungan dengan nilai F_lin 33,914 

dengan p<0,05, yang berarti ada hubungan linear antara 

dukungan sosial keluarga dengan harga diri. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan korelasi Product Moment. Hasil product 

moment menunjukan nilai rxy 0,640 dengan p < 0,01. Hal ini 

menunjukan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan harga diri 

pada penyanyi kelab malam perempuan di Semarang. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan analisis data, diperoleh koefisien 

korelasi sebesar 0,640 dengan p < 0,01. Hasil ini menunjukan 



39 
 

adanya hubungan positif antara dukungan sosial keluarga 

dengan dengan harga diri pada penyanyi kelab malam 

perempuan di Semarang. Hal ini berarti semakin positif 

dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi harga diri yang 

dimiliki oleh penyanyi kelab malam perempuan, dan semakin 

negatif dukungan sosial keluarga maka semakin rendah pula 

harga diri yang dimiliki penyanyi kelab malam perempuan di 

Semarang. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. 

Penyanyi kelab malam sebagai salah satu pekerjaan yang 

dilakukan pada malam hari, tentunya memiliki resiko yang 

cukup besar. Hal ini masih ditambah dengan penilaian 

masyarakat dengan mengidentikkan penyanyi kelab malam 

perempuan sebagai “wanita malam”. Selain jam kerja di malam 

hari, penampilan dan performa mereka saat bekerja juga 

mengundang penilaian negatif pada masyarakat. Hal ini dilihat 

dari penampilan atau kostum saat mereka bekerja yang 

cenderung terbuka dan ketat. Bahkan ada beberapa yang 

mempertontonkan belahan dada yang cukup rendah atau bagian 

perut dan paha. Selain dari segi penampilan, penyanyi – 

penyanyi ini diharapkan bisa melebur dan berinteraksi dengan 

pengunjung. Tidak jarang ada pengunjung yang akan 

memberikan tip dengan berbagai syarat, termasuk memegang 

bagian tubuh tertentu, menemani minum minuman beralkohol, 

dan bahkan meminta hubungan seks. Hal ini berdampak negatif 
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bagi penyanyi kelab malam karena memunculkan label dari 

masyarakat bahwa profesi tersebut digeluti oleh perempuan 

murahan, bisa dipakai sebagai pemuas seks, memiliki profesi 

sampingan sebagai pekerja seks, dan lain – lain. 

Tetapi pada kenyataan di lapangan, banyak penyanyi 

perempuan yang bisa menerima pekerjaannya dan tetap 

memiliki harga diri tinggi. Harga diri bukan sesuatu yang bisa 

dipaksakan atau muncul tiba – tiba melainkan ada pendorong 

dan pengaruh yang menyebabkan seseorang memiliki harga diri 

tinggi. Salah satu hal yang mempengaruhi harga diri tinggi pada 

individu adalah dukungan yang didapatkan dari keluarga atau 

dukungan sosial keluarga. Keluarga sendiri merupakan tempat 

interaksi pertama bagi seseorang. Sarafino (1997, h. 102) 

menyatakan bahwa seseorang yang mendapatkan dukungan 

sosial percaya bahwa mereka dicintai dan diperhatikan, 

berharga dan bernilai, dan menjadi bagian dari jaringan sosial, 

seperti keluarga dan organisasi. Dalam penelitian ini 

mengkhususkan pada dukungan sosial yang didapat dari 

keluarga.  

Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan positif 

antara dukungan sosial keluarga dengan harga diri, yang berarti 

dukungan sosial keluarga adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi harga diri seseorang. Harga diri merupakan cara 

seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri, yang 
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mencerminkan sikap penolakan atau penerimaan, dan sejauh 

mana individu merasa mampu, penting, berhasil, serta berharga.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui 

pada variabel harga diri, dihasilkan Mean empirik (Me) sebesar 

72,65; sedangkan Mean hipotetiknya (Mh) 62,5 dan Standar 

Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 12,5. Hal ini menunjukan 

bahwa tingkat harga diri penyanyi kelab malam perempuan di 

Semarang tinggi dilihat dari Mean empirik yang lebih besar dari 

Mean Hipotetik. Untuk variabel dukungan sosial keluarga, 

dihasilkan Mean empirik (Me) sebesar 96,65; sedangkan Mean 

hipotetiknya (Mh) 82,5 dan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) 

sebesar 16,5. Hal ini menunjukan bahwa tingkat dukungan 

sosial keluarga yang diterima penyanyi kelab malam perempuan 

di Semarang tergolong tinggi dilihat dari Mean empirik yang 

lebih besar dibandingkan Mean Hipotetik. 

Sumbangan efektif dukungan sosial keluarga terhadap 

harga diri penyanyi kelab malam perempuan di Semarang 

adalah sebesar 40,96%. Hal ini dukungan sosial keluarga 

berpengaruh. 

Pada penelitian ini terdapat beberapa kelemahan dalam 

melaksanakan penelitian, yaitu: 

1.  Waktu untuk mengisi skala yang singkat yaitu pada sela – 

sela pekerjaan, karena sebaiknya skala disebar pada saat 

penyanyi kelab malam sedang tidak bekerja, seperti hari 

libur atau siang hari. 
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2. Ketidakjelasan pernyataan pada alat ukur apakah berasal dari 

dalam individu atau pengaruh dari luar individu. 

3.  Kurang sesuainya pilihan jawaban pada alat ukur, dari 

Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju 

seharusnya adalah Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak Sesuai, 

Sangat Tidak sesuai. 

4. Tidak ada kontrol terhadap faktor lain yang mempengaruhi 

harga diri seperti lingkungan pergaulan dan lingkungan 

kerja. 

 


