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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

       Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis product 

moment untuk mencari hubungan antara stigma pada guru BK dengan intensi 

mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan. Sebelum melakukan uji 

korelasi, dilakukan uji asumsi terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji 

linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

       Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test, dengan alat bantu komputer melalui program Statistical 

Packages For Social Sciences (SPSS)  Release  16.00. Hasil untuk uji 

normalitas pada variabel Intensi mencari bantuan pemilihan kelompok 

peminatan menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,639 dengan nilai p=0,810 

(p>0,05). Hasil untuk uji normalitas pada variabel stigma pada guru BK 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,673 dengan nilai p=0,755 (p>0,05). 

Dari hasil uji normalitas menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki 

sebaran data yang normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran E. 
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2. Uji Linieritas 

       Uji Linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

yang ada. Variabel stigma pada guru BK dalam intensi mencari bantuan 

pemilihan kelompok peminatan memiliki nilai F hitung sebesar 14,501 

dengan nilai p=0,000 (p<0,05), yang berarti bahwa hubungan antara 

stigma pada guru BK dengan intensi mencari bantuan pemilihan 

kelompok peminatan adalah linier. Untuk hasil uji linieritas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E.  

 

B. Uji Hipotesis 

       Untuk mengetahui hubungan antara stigma pada guru BK dengan 

intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan maka dilakukan uji 

hipotesis dengan teknik analisis korelasi Product Moment dengan 

menggunakan program SPSS 16.00. Hasil uji korelasi Product moment 

untuk menguji hubungan antara stigma pada guru BK dengan intensi 

mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan menunjukkan nilai sebesar 

-0,435 dengan nilai p=0,000 (p<0,01) artinya ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara stigma pada guru BK dengan intensi mencari 

bantuan pemilihan kelompok peminatan. 

       Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang dipaparkan 

sebelumnya yaitu “terdapat hubungan negatif antara stigma pada guru BK 

dengan intensi mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan. Semakin 

tinggi stigma pada guru BK maka semakin rendah intensi mencari bantuan 
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siswa berkaitan pemilihan kelompok peminatan, dan sebaliknya” dapat 

diterima dengan taraf signifikansi 1%. 

 

C. Pembahasan  

       Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara stigma pada guru BK dengan intensi 

mencari bantuan pemilihan kelompok peminatan, artinya intensi mencari 

bantuan pemilihan kelompok peminatan yang tinggi dapat terjadi 

dikarenakan adanya stigma pada guru bimbingan konseling yang rendah. 

       Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lally, 

Conghaile, Quigley, Bainbridge, dan McDonald (2012, h.257) menunjukkan 

personal stigma memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan intensi 

mencari bantuan, dimana apabila stigma pribadi yang meningkat akan 

mengurangi niat mencari bantuan untuk kesehatan mental. Raynders, 

Kerkhof, dan Molenberghs (2013) juga melakukan penelitian serupa dan 

hasilnya menunjukkan bahwa stigma memiliki hubungan negatif terhadap 

intensi mencari bantuan. 

      Mencari bantuan dinilai salah satu strategi dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan, Newman dan Schwager berpendapat bahwa mencari bantuan 

merupakan solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah serta suatu cara 

untuk meningkatkan diri atau kesempatan seseorang untuk belajar (dalam 

Tekeng dan Alsa, 2016, h.99).  
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      Sebelum terjadinya sebuah perilaku maka terbentuklah niat atau intensi 

untuk melakukan perilaku tertentu. Seseorang yang memiliki intensi untuk 

mencari bantuan diindikasi bahwa terdapat sebuah permasalahan yang 

belum bisa dipecahkan oleh seseorang. Seseorang dengan tekanan 

psikologis yang tinggi memiliki keinginan untuk mencari bantuan 

(Sheffield, Fiorenza, dan Sofronoff, 2004, h.495). 

       Tidak semua niat atau intensi dapat terlaksana dengan baik, intensi 

mencari bantuan dipengaruhi oleh stigma. Penelitian yang dilakukan oleh  

Pheko, Chilisa, Balogun, dan Kgathi (2013, h.8) yang menunjukkan bahwa 

stigma sosial memengaruhi pemanfaatan layanan psikologis.  Sejalan 

dengan penelitian tersebut, penelitian Eisenberg, Downs, Golberstein, dan 

Zivin (dalam Vidourek, King, Nabors dan Merianos, 2014, h.1018) 

menunjukkan bahwa stigma yang dirasakan dapat memengaruhi perilaku 

mencari bantuan siswa, siswa cenderung untuk tidak mau berkomunikasi 

mengenai masalah yang sedang dialami kepada tenaga profesional 

psikologi. 

       Pengaruh stigma pada guru BK terhadap intensi mencari bantuan 

pemilihan kelompok peminatan dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang 

diberikan sebesar 19%, hal ini menunjukkan bahwa stigma pada guru BK 

dinilai memiliki pengaruh besar terhadap intensi mencari bantuan pemilihan 

kelompok peminatan. Sisanya 81% merupakan faktor-faktor lain seperti 

usia, Jenis kelamin, sikap terhadap mencari bantuan dimana sikap dapat 

meramalkan niat seseorang dalam mencari bantuan (Reynders, Kerkhof, dan 
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Molenberghs, 2013, h.231), praktek koping keluarga (Coaching, Modelling, 

dan Monitoring) persepsi mengenai hambatan dalam kesehatan mental 

(pengetahuan tentang kesehatan mental), Lingkungan keluarga (kohesi 

keluarga, fleksibilitas keluarga, Komunikasi Keluarga), faktor kebutuhan 

meliputi persepsi kebutuhan untuk bantuan mental, stres yang dialami orang 

tua. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa budaya akulturasi 

berhubungan langsung dengan niat mencari bantuan (Cantazaro, 2009, 

h.55).  

       Hasil mean hipotetik (MH) stigma pada guru BK adalah sebesar 65 

dengan SDH= 13 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 50,77, ME terletak 

diantara -1SD sampai dengan -2SD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa 

stigma pada guru BK pada subjek termasuk dalam kategori rendah. Hasil ini 

berarti bahwa subjek kurang atau tidak memiliki stigma pada guru BK, yang 

ditunjukkan dengan rendahnya aspek stigma dari Zartaloudi dan Medianos 

(2010, h.78), yaitu stereotip, prasangka dan diskriminasi. Dari hasil ini, 

dapat dijelaskan melalui keadaan dan kondisi di lingkungan sekolah subjek, 

yang mana hubungan siswa dan guru sangat dekat dan hangat terutama pada 

guru BK, guru BK yang hangat, sehingga dari sini dapat dilihat bahwa 

tingkat stigma pada guru BK rendah.  

       Pada wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukkan 

bahwa subjek memberikan stigma pada guru BK, namun pada hasil 

penelitian yang di laksanakan menunjukkan bahwa stigma pada guru BK 
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dalam kategori rendah. Dengan kata lain, subjek yang digunakan dalam 

wawancara tidak dapat mewakili populasi. 

    Hasil mean hipotetik (MH) intensi mencari bantuan pemilihan 

kelompok peminatan adalah sebesar 55 dengan SD= 11 dan mean empirik 

adalah sebesar 64,94 dengan SD= 6,407 , ME terletak diantara -1SD sampai 

dengan +1SD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa intensi mencari bantuan 

pemilihan kelompok peminatan pada subjek termasuk dalam kategori 

sedang. Hasil ini berarti bahwa subjek memiliki niat yang sedang untuk 

mencari bantuan berkaitan pemilihan kelompok peminatan, yang 

ditunjukkan dengan adanya aspek intensi yang dikemukakan oleh Ajzen 

(2005, h.119), yaitu attitude toward the behaviour, subjective norm, dan 

perceived behavioral control. Dari hasil ini, dapat dijelaskan melalui 

keadaan dan kondisi saat menyebarkan skala, yang mana banyak siswa yang 

mengangkat tangan dan mengetahui mengenai pemilihan kelompok 

peminatan, dan banyak siswa yang sudah menentukan kelompok peminatan 

yang akan diambil.  

       Peneliti menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian terdapat 

kelemahan, terutama pada saat pengambilan data di sekolah. Kelemahan 

tersebut adalah saat uji coba subjek mencontek dan bertanya pada teman 

disebelahnya, dari 121 subjek sebanyak 12 subjek yang diketahui 

mencontek dan bertanya pada teman sebelahnya sehingga skala yang 

diberikan dianggap gugur. Kelemahan selanjutnya adalah pada saat uji coba 

skala bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) 
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sehingga kelas dirasa kurang kondusif karena ada beberapa siswa yang 

melihat ke luar kelas, saat penyebaran skala uji coba peneliti tidak 

memberikan batasan waktu dalam mengerjakan. Kelemahan yang terjadi 

pada saat pengambilan data untuk uji coba skala sudah diantisipasi oleh 

peneliti, namun tetap tidak secara maksimal dapat dikendalikan. Hal ini 

dikarenakan tidak ada guru yang mendampingi peneliti dalam menyebar 

skala sehingga menyebabkan kelas menjadi ramai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




