
 

 

 

BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Dalam menguji normalitas data pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik One-Sample Kolmogrov- 

Smirnov Test. Hasil uji normalitas pada kelompok Batak 

menunjukan nilai K-S Z sebesar 0,614 dengan p = 0,846 

(p>0,05) yang berarti sebaran data normal. Kemudian pada 

kelompok Jawa menunjukan nilai K-S Z sebesar 0,949 

dengan p = 0,329 (p>0,05) yang berarti memiliki sebaran 

data normal juga. 

b. Uji Homogenitas 

Dalam menguji homogenitas data, peneliti 

menggunakan dengan teknik Levene’s Test. Hasil uji 

homogenitas dengan nilai F hitung Leven’s Test sebesar 4,028 

dengan p = 0,05 (p ≥ 0,05). Hal ini menunjukan bahwa 

sebaran data memiliki varian yang sama atau dapat dikatakan 

homogen. 

 

2. Uji Hipotesis 

Dalam menguji hipotesis, peneliti menggunakan dengan 

teknik  Independent  Samples  Test.  Hasil  menunjukan  nilai   to 
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sebesar -2.355 dengan p = 0,010 (p<0,05) yang menyatakan 

bahwa ada perbedaan signifikan tingkat regulasi emosi antara 

mahasiswa yang bersuku Jawa dengan mahasiswa yang bersuku 

Batak. Dari perhitungan diperoleh mahasiswa suku Jawa 

memiliki rerata regulasi emosi yang lebih tinggi (Mean = 86,50) 

daripada mahasiswa Batak (Mean = 83,48). 

 

3. Analisis Data Jenis Kelamin 

Dalam menguji data untuk melihat perbedaan regulasi 

emosi berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), 

dianalisis menggunakan Independent Samples Test. Hasil data 

yang diperoleh pada kelompok suku Batak berdasarkan jenis 

kelamin menunjukan nilai t = -1.692 dengan p = 0,048 (p<0,05) 

yang berarti ada perbedaan regulasi emosi antara laki-laki dan 

perempuan pada suku Batak. 

Kemudian hasil data pada kelompok suku Jawa 

berdasarkan jenis kelamin menunjukan nilai t = 1.689 dengan    p 

= 0,049 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan regulasi emosi 

antara laki-laki dan perempuan pada suku Jawa. 

Hasil analisis regulasi emosi kedua kelompok suku 

berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan  

memiliki nilai t = 0,008 dengan p = 0,497 (p>0,05) yang berarti 

tidak ada perbedaan regulasi emosi antara laki-laki dan 

perempuan. 
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4. Analisis Data Tambahan Aspek Regulasi Emosi 

Dalam menguji data untuk melihat perbedaan tingkat 

regulasi emosi berdasarkan aspek-aspek regulasi emosi dianalisis 

menggunakan Independent Samples Test. Diketahui bahwa nilai 

(p>0,05) yaitu seleksi situasi (0,85), modifikasi situasi (0,703), 

perubahan kognitif (0,106), memonitor emosi (0,621), dan 

modifikasi emosi (0,267). Hal ini menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan regulasi emosi yang signifikan pada kelima 

aspek tersebut. Sedangkan pada tiga aspek lainnya,  nilai 

(p<0,05) yaitu penyebaran perhatian (0,025), modifikasi respon 

(0,010) dan mengevaluasi emosi (0,004). Dari pernyataan 

tersebut, maka terdapat perbedaan yang signifikan pada kedua 

kelompok suku pada aspek regulasi emosi. 

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa rerata nilai tingkat regulasi 

emosi pada mahasiswa yang bersuku Jawa adalah senilai 86,50. 

Kemudian, pada mahasiswa yang bersuku Batak memiliki rerata 

tingkat regulasi emosi senilai 83,48. Dalam hasil tersebut 

menunjukan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat 

regulasi emosi pada mahasiswa yang bersuku Jawa dan mahasiswa 

yang bersuku Batak dengan nilai p = 0,010 (p< 0,05). 

Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu ada perbedaan tingkat 

regulasi emosi antara mahasiswa yang bersuku Jawa dan bersuku 

Batak terbukti. Hipotesis menyatakan bahwa tingkat regulasi   emosi 
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mahasiswa yang bersuku Jawa lebih baik (Mean = 86,50) daripada 

mahasiswa yang bersuku Batak (Mean = 83,48) juga terbukti. Jadi 

dengan demikian hipotesis diterima. 

Hal ini terbukti karena suku Jawa diajarkan untuk bersikap 

rukun yang berarti bertindak untuk berusaha menghindari konflik 

atau tidak menimbulkan konflik dalam pergaulan. Suku Jawa 

membawa diri dengan sopan seperti cara bicara serta pembawaan  

diri dengan menunjukan sikap hormat pada orang lain (Suseno, 

1984). Prinsip ini membuat mahasiswa yang bersuku Jawa sudah 

terbiasa dalam menjaga sikap ketika bersosialisasi yang dalam artian 

diajarkan untuk meregulasi emosi. Emosi yang tidak diekspresikan 

menjadi cara yang sangat ditekankan pada masyarakat suku Jawa. 

Hal ini yang menjadi dasar orang Jawa bersosialisasi dengan baik 

dan tidak menimbulkan konflik terhadap orang lain. Dasar utama 

sabar, nrima, ikhlas juga menjadi bagian dalam regulasi emosi 

sehingga regulasi emosi telah diajarkan dalam budaya Jawa. 

Prinsip pada suku Batak yaitu mengutamakan harga diri serta 

sifat pendendam, kasar, dan mudah tersinggung (Tinambunan,  

2010). Keadaan ini memengaruhi cara bersosial yang kurang adaptif 

sehingga menunjukan kurang mampu meregulasi dengan baik. 

Kehidupan masyarakat Batak yang mengutamakan harga diri 

cenderung terfokus pada diri sendiri, keluarga, atau kerabat disekitar 

mereka. Jika ada orang asing yang mengganggu atau melakukan hal 

buruk,  maka  orang  Batak  cenderung  langsung  menyerang dengan 
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emosi. Hal ini yang membuat orang Batak memiliki regulasi emosi 

yang rendah. 

Hasil yang diperoleh berdasarkan jenis kelamin secara 

keseluruhan dikatakan bahwa tidak ada perbedaan regulasi emosi 

antara laki-laki dan perempuan, menunjukan nilai p = 0,497  

(p>0,05). Jadi dengan demikian hipotesis ditolak. Hal ini dapat 

ditarik bahwa regulasi emosi pada jenis kelamin bukan faktor 

determinan dari emosi. Ada indikasi bahwa emosi dan regulasi  

emosi merupakan kecenderungan yang dibentuk oleh pola asuh, 

sosialisasi dan pendidikan (dalam Ratnasari dan Suleeman, 2017). 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ritavip 

(2015) yaitu tidak ada perbedaan regulasi emosi antara atlet pria dan 

wanita. Hal ini sejalan dengan pendapat Tamres (dalam Ritavip, 

2015) bahwa pria dan wanita memiliki kemampuan yang sama untuk 

merasakan semua emosi. Kebanyakan pria lebih reaktif secara psikis 

terhadap konflik dibandingkan wanita. Namun, jenis kelamin 

terkadang memiliki perbedaan persepsi dan atribusi yang 

menghasilkan emosi. 

Perkembangan emosi seseorang ditunjukan dalam kehidupan 

sehari-hari bahwa munculnya emosi sangat tergantung atau 

dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman dan kebudayaan 

(Desminta, dalam Zahara dan Fadhila, 2013). Menurut Papalia, Olds, 

dan Feldman (dalam Ritavip, 2015) peran jenis kelamin adalah 

tingkah laku, minat, sikap, kemampuan dan sifat yang dalam 

kebudayaan tertentu sesuai dengan jenis kelamin seseorang. 
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Berkaitan dengan regulasi emosi, hasil penelitian ini 

mematahkan asumsi bahwa perempuan lebih leluasa  

mengungkapkan apa yang dirasakan atau mementingkan perasaan. 

Sehingga kesimpulannya adalah kemampuan meregulasi emosi 

antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda dan relatif sama. 

Dari hasil pengukuran pada aspek regulasi emosi ternyata 

memiliki perbedaan yang signifikan hanya terdapat pada aspek 

penyebaran perhatian (0,025), modifikasi respon (0,010) dan 

mengevaluasi emosi (0,004). Rerata pada aspek penyebaran 

perhatian, pada mahasiswa suku Jawa lebih tinggi sebesar 11,60 

daripada mahasiswa suku Batak hanya 11,02. Rerata pada aspek 

modifikasi respon pada mahasiswa Jawa juga lebih tinggi yaitu  

13,03 sedangkan mahasiswa suku Batak hanya 12,28. Terakhir rerata 

pada aspek mengevaluasi emosi mahasiswa suku Jawa juga lebih 

tinggi dengan 9,33 daripada mahasiswa suku Batak dengan 8,73. 

Sedangkan pada aspek regulasi emosi lainnya tidak terdapat 

perbedaan yaitu pada seleksi situasi (0,085), modifikasi situasi 

(0,703), perubahan kognitif (0,106),     memonitor emosi (0,621) dan 

modifikasi emosi (0,267). 

Pada ketiga aspek yang terdapat perbedaan karena pada suku 

Jawa cenderung memiliki regulasi emosi pada aspek penyebaran 

perhatian yang tinggi karena pengajaran suku Jawa untuk 

mengembangkan norma-norma kelakuan sehingga dapat mencegah 

terjadinya emosi yang menimbulkan suatu konflik. Hal ini juga 

menjadi cara  pandang  dasar bagi suku Jawa  yang diajarkan    untuk 
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sabar dari segala keadaan yang terjadi. Sedangkan pada suku Batak, 

memiliki rerata cenderung rendah karena pada orang Batak lebih 

mengekspresikan setiap emosinya sehingga tidak membuat orang 

Batak memendam emosinya. 

Mahasiswa Jawa pada aspek modifikasi respon juga memiliki 

rerata lebih tinggi karena dasar utama untuk nrima dalam arti sikap 

hidup yang positif terhadap perilaku orang lain. Hal ini membuat 

orang Jawa mampu mengubah respon dengan baik. Sementara itu, 

pada orang Batak pada aspek modifikasi respon cenderung rendah 

karena orang Batak memiliki sifat kritis dan tegas dalam bertindak 

dan menghadapi masalah. Jadi hal ini membuat orang Batak tidak 

berfikir konsekuensinya. 

Pada aspek mengevaluasi emosi, mahasiswa Jawa juga 

memiliki rerata lebih tinggi karena dasarnya  orang  Jawa 

menghindari adanya perselisihan sehingga membuat setiap individu 

orang Jawa tidak terbawa dan terpengaruh pada emosi yang 

mendalam. Lain halnya dengan orang Batak, memiliki rerata lebih 

rendah karena sifat orang Batak yang mudah tersinggung ketika 

dirinya diceritakan secara negatif apalagi belum terselesaikan dengan 

baik. 

Pada aspek seleksi situasi, mahasiswa Jawa dan mahasiswa 

Batak memiliki rerata dengan nilai yaitu 6,78 suku Jawa dan 6,53 

suku Batak. Dari kedua kelompok tidak ada perbedaan, karena 

budaya Jawa mengajarkan untuk menghindari masalah (Suseno, 

1984).  Hal  ini   diduga  mahasiswa   yang  bersuku  Jawa     mampu 
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menghindari masalah dan mampu memilah sumber masalah yang 

harus dihadapi. Pada budaya Batak, orang Batak ketika perantauan 

jauh mampu menempatkan diri dalam masyarakat. Keadaan ini 

membuat orang Batak belajar dari pengalaman ketika bersosialisasi. 

Dalam hal ini orang Jawa dan orang Batak dikatakan mampu seleksi 

situasi dengan baik. 

Pada aspek modifikasi situasi juga, kedua kelompok memiliki 

rerata sebesar yaitu suku Jawa dengan nilai 9,02 dan suku Batak 

dengan nilai 8,93. Hal ini terjadi karena suku Jawa mampu  

berbahasa dengan halus dalam menyampaikan keinginan dan suku 

Jawa menggunakan prinsip hormat untuk mencegah terjadinya 

ketegangan dalam berkomunikasi (Suseno, 1984). Pada suku Batak, 

saat berbicara dengan orang lain cukup demokratis dan memiliki 

sikap menghargai dengan memberikan kesempatan pada lawan 

bicara. Hal ini yang membuat orang Jawa dan orang Batak dikatakan 

mampu modifikasi situasi dengan baik. 

Pada aspek perubahan kognitif, kedua kelompok memiliki 

rerata sebesar 15,40 pada suku Jawa dan 14,87 pada suku Batak. Hal 

ini terjadi pada suku Jawa yang terfokus pada kesejahteraan orang 

lain tanpa terfokus pada emosi yang dimilikinya. Sedangkan pada 

suku Batak dalam berbicara apa yang menjadi pemikirannya 

cenderung dikomunikasikan pada lawan bicaranya. Hal ini membuat 

orang Jawa dan orang Batak mampu mengubah kognitif dengan cara 

yang baik. 
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Pada aspek memonitor emosi, suku Jawa memiliki rerata 

sebesar 8,47 dan suku Batak sebesar 8,57. Dari nilai yang diperoleh, 

terjadi karena pada suku Jawa setiap individunya dituntut untuk 

selalu mawas diri dan menguasai emos-emosi. Perasaan yang tidak 

enak yang muncul apalagi menimbulkan pertentangan, masyarakat 

Jawa dituntut agar selalu dapat mengontrol dirinya. Sedangkan orang 

Batak, emosi yang dirasakan cenderung disampaikan  secara 

langsung dan terbuka baik pada lawan bicara ketika ada sesuatu yang 

kurang berkenan. Kemudian hal ini membuat orang Jawa dan orang 

Batak sudah mampu memonitor emosi dengan baik. 

Terakhir pada aspek modifikasi emosi, kedua kelompok 

memiliki rerata sebesar 12,87 pada suku Jawa dan 12,55 pada suku 

Batak. Hal ini terjadi karena suku Jawa diajarkan dalam teknik 

ethok-ethok dimana untuk menghindari kekecewaan dengan 

kebiasaan berpura-pura. Teknik ini berlaku  dalam  perasaan- 

perasaan yang negatif, ketika individu diliputi sedih yang mendalam, 

diharapkan tetap tersenyum. Lain halnya dengan orang Batak, yang 

memiliki sifat percaya diri dan berpendirian teguh dalam falsafah 

Batak “Hasangapon”. Orang Batak berusaha menjadi orang yang 

terpandang dan di hormati dalam masyarakat sehingga masalah 

bukan tantangan tetapi kesempatan untuk memperbaiki 

(Tinambunan, 2010). Hal ini yang membuat orang Jawa dan orang 

Batak mampu memodifikasi emosi dengan baik. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga ada beberapa 

kelemahan yang memengaruhi hasil penelitian, yaitu : 
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1. Penelitian ini menggunakan validitas isi, dimana validitas ini 

rentan dengan kesalahan manusia ketika memberikan penilaian 

pada item skala. 

2. Penelitian pada regulasi emosi berdasarkan jenis kelamin antara 

laki-laki dan perempuan dikatakan tidak ada perbedaan, karena 

jenis kelamin bukan faktor determinan dari emosi dan jumlah 

subyek yang tidak sama rata dimana perempuan lebih banyak 

daripada laki-laki. 


