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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI 

 

Penelitian ini melibatkan anggota kepolisian Polres Semarang 

sebagai subjek dalam pelatihan. Hasil penelitian dan diskusi selanjutnya 

akan dibahas pada bab ini. 

A. Hasil Penelitian 

Peneliti telah melakukan serangkaian tahap penelitian dan 

menghasilkan data sebagai berikut :  

1. Tahap Reaksi 

Evaluasi reaksi dilakukan terhadap efektivitas pelatihan. Hal ini 

dilakukan dengan melihat aspek trainer, metode, materi, fasilitas, metode 

pelatihan, dan sarana pendukung. Menurut peserta pelatihan, didapatkan 

hasil data sebagai berikut: 
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    Bagan 4. Evaluasi Reaksi 
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Pada tabel di atas, dengan kategori berdasar ukuran lokasi 

(pemusatan) secara kuartil yaitu membagi bentangan menjadi empat 

bagian sama panjang dengan data tunggal, diperoleh kategori               

Kurang = 1 – 2.3, Sedang  = 2.4 – 3.7 dan Tinggi = 3.8 – 5. Dari hasil 

evaluasi reaksi, diperoleh data bahwa trainer memperoleh skor 4.77, 

metode mempunyai skor 4.53, materi mendapatkan skor 4.66, fasilitas 

memperoleh skor 4.09 dan manfaat skornya 4.89. Berdasarkan data 

tersebut diperoleh analisis sebagai berikut: 

a. Peserta pelatihan menilai bahwa pelaksanaan pelatihan konsep diri 

yang telah dilakukan, memuaskan. Tema pelatihan, trainer, materi, 

dan manfaat dari pelatihan dapat diaplikasikan dianggap memuaskan, 

hal ini dapat terlihat pada skor dan kategori yang diperoleh dari 

masing-masing aspek. 

b. Peserta pelatihan menilai bahwa pembicara (trainer) pelatihan 

memuaskan dalam memberikan materi. Penguasaan terhadap materi, 

cara menyampaikan, kejelasan dan interaksi dengan peserta 

pelatihan dianggap memuaskan. 

c. Peserta pelatihan beranggapan bahwa kenyamanan ruangan, fasilitas 

pendukung, lama waktu pelaksanaan, seminar kit, dinilai oleh peserta 

cukup memuaskan. 

2. Tahap Learning 

Peserta pelatihan dapat menyerap suatu informasi atau 

pengetahuan berkaitan dengan konsep diri. Artinya, Subjek penelitian 
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merasakan adanya suatu manfaat dari pelatihan, trainner dianggap 

komunikatif serta pelatihan tersebut menurut peserta didukung dengan 

peralatan dan fasilitas yang memadai. Hasil data yang diperoleh sebagai 

berikut : 

a. Hasil perhitungan analisa data untuk perbedaan sebelum pelatihan 

dan sesudah pelatihan dilihat dari tahap pengetahuan diketahui nilai           

Z = -3.064, asymp sig (2-tailed) = 0.002 (p< 0.050). Hal ini menunjukan 

pada tahap pengetahuan adanya perbedaan signifikan antara sebelum 

dan sesudah pelatihan konsep diri anggota Polres Semarang. 

b. Subjek penelitian sebagian besar mendapatkan pengetahuan dan 

mampu menyerap materi tentang pelayanan dengan baik. 

3. Tahap Behaviour 

Evaluasi pelatihan pada tahap perilaku diukur dengan menggunakan 

rating skala observasi. Observasi untuk satu orang dilakukan dengan 

frekuensi empat kali pengamatan oleh masing-masing observer. 

Selanjutnya dari data tersebut dilakukan rekapitulasi. Data rekapitulasi 

didiskusikan bersama dengan observer lainnya agar dapat menjadi data 

utama. Hasil rerata data utama inilah yang akan menunjukan perubahan 

konsep diri antara sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Berikut hasil 

rerata : 



79 
 

 

Bagan 5.  
Skor Rata-rata antara Sebelum dan Sesudah Pelatihan 

(Pre-test – Post-test) pada Konsep Diri 
 

Hasil perhitungan analisa data dengan teknik Wilcoxon Signed Rank 

Test untuk perbedaan pre-test dan post-tes dari data observasi konsep diri 

diketahui bahwa nilai Z = -3.065 dengan p = 0.002 (p < 0.010). Hasil ini 

menunjukan ada perbedaan konsep diri yang sangat signifikan antara 

sebelum dan sesudah pelatihan konsep diri anggota kepolisian Polres 

Semarang. 

Perbandingan antara observasi awal dengan hasil observasi dua 

bulan setelah pelatihan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5. 
Perbandingan Mean Hasil Observasi  

 

No Subjek Nama Mean 
Awal Akhir 

 1 Subjek 1 3 11 
2 Subjek 2 4 16 
3 Subjek 3 3 13 
4 Subjek 4 2 17 
5 Subjek 5 4 18 
6 Subjek 6 6 13 
7 Subjek 7 5 16 
8 Subjek 8 5 15 
9 Subjek 9 4 18 
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6 
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Hasil pengolahan data untuk mengetahui perbedaan mean setiap 

aspek motivasi kerja sebelum dan sesudah pelatihan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

Bagan 6. 
Perbedaan Mean Setiap Aspek Motivasi Kerja 
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Terdapat perbedaan mean pada setiap aspek motivasi kerja saat 

pre-test dengan post-test. Aspek eksistensi menunjukkan bahwa mean 

pre-test sebesar 14.67 dan post-test sebesar 23.58 dan korelasi sebesar 

0.525 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.008 (p< 0.050). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa aspek eksistensi dalam motivasi kerja berpengaruh 

terhadap perbedaaan tingkat motivasi kerja.  

Analisa data aspek interaksi menunjukkan skor pre-test 9.92 

sedangkan ketika post-test menunjukkan peningkatan menjadi 25 dan 

korelasi sebesar 0.999 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000                   

(p< 0.050). Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek interaksi dalam 

motivasi kerja berpengaruh terhadap perbedaaan tingkat motivasi kerja.  

Skor aspek pertumbuhan saat pre-test sebesar 17.25 sedangkan 

ketika post-test skornya 37.67 dan korelasi sebesar 0.747 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.005 (p< 0.050). Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa aspek pertumbuhan dalam motivasi kerja berpengaruh terhadap 

perbedaaan tingkat motivasi kerja.  

 

B. Diskusi 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan motivasi kerja 

sebelum dan sesudah diadakan pelatihan konsep diri. Sesudah diadakan 

pelatihan konsep diri, motivasi kerja anggota kepolisian lebih tinggi 

dibandingkan dengan sebelum dilakukan pelatihan konsep diri. Hasil 

perhitungan analisa data dengan teknik Wilcoxon Signed Rank Test untuk 
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perbedaan pre-test dan post-tes dari data observasi konsep diri diketahui 

bahwa nilai Z = -3.065 dengan p = 0.002 (p < 0.010). Hasil ini menunjukan 

ada perbedaan konsep diri yang sangat signifikan antara sebelum dan 

sesudah pelatihan konsep diri anggota kepolisian Polres Semarang. 

Tingkat motivasi kerja pada Subjek penelitian setelah pelatihan lebih tinggi  

(mean = 86.25) dibandingkan dengan sebelum pelatihan (mean = 41.83). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. 

Pelatihan konsep diri dapat meningkatkan motivasi kerja. 

Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris pemberian 

pelatihan konsep diri mampu meningkatkan motivasi kerja anggota polisi 

Polres Semarang. Hasil ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Lawrence & Vimala (2013) berjudul “Self-Concept and Achievement 

Motivation of High School Students”. Penelitian itu bertujuan untuk 

memahami memahami hubungan antara konsep diri dengan motivasi 

berprestasi yang dimiliki siswa SMA. Guna memperoleh data konsep diri 

digunakan Skala yang telah dibuat oleh Saraswath pada tahun 1984 dan 

Achievement Motive Test (ACMT) yang dibuat oleh Bhargava pada tahun 

1994. Sampel diambil dengan simple random sampling technique. Jumlah 

subjek penelitian 250 orang siswa SMA. Pada penelitian tersebut analisis 

data menggunakan t test, ANOVA and product moment. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri 

dengan motivasi. 
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Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Amstrong (dalam 

Anoraga, 2010) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja adalah konsep diri. Konsep diri merupakan 

pemahaman individu terhadap kelebihan serta kekurangan yang 

dimilikinya. Adanya pemahaman tersebut dapat mendorong individu untuk 

melakukan usaha yang terbaik terhadap pekerjaannya. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa terdapat penentu mutu atau kualitas dari konsep diri 

yaitu fisik, psikis, sosial dan moral.  

Berdasarkan analisa data dari evaluasi hasil reaksi menunjukkan 

bahwa Subjek pelatihan menilai bahwa pelaksanaan pelatihan 

memuaskan. Tema pelatihan, trainer,  materi, dan manfaat dari pelatihan 

dapat diaplikasikan dan dinilai memuaskan, hal ini dapat terlihat pada skor 

dan kategori yang diperoleh dari setiap aspek. Subjek pelatihan menilai 

bahwa pembicara (trainer) pelatihan memuaskan dalam memberikan 

materi. Hal ini nampak dari penilaian terhadap penguasaan materi, cara 

menyampaikan, kejelasan dan interaksi dengan peserta pelatihan 

dianggap memuaskan. Subjek pelatihan juga beranggapan bahwa 

kenyamanan ruangan, fasilitas pendukung, lama waktu pelaksanaan, 

seminar kit, dinilai oleh peserta cukup memuaskan.  

Berdasarkan analisa data dari hasil learning didapatkan hasil bahwa 

peserta pelatihan mampu menyerap informasi dan menambah 

pengetahuan mereka berhubungan dengan konsep diri.  Hasil perhitungan 

analisa data dengan Wilcoxon Signed Rank Test untuk perbedaan 
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sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan dilihat dari tahap pengetahuan 

tentang konsep diri melalui nilai Z = - 3,064 dengan asymp sig                 

(2-tailed) = 0,002 (p<0,010). Nilai tersebut menunjukan adanya perbedaan 

sangat signifikan pada tahap pengetahuan tentang konsep diri antara 

sebelum dan sesudah pelatihan.   

Berdasarkan analisa data dari hasil behaviour diketahui adanya 

pengaruh pelatihan konsep diri terhadap konsep diri yang dimiliki antara 

sebelum dan sesudah pelatihan serta dibuktikan dengan perubahan 

perilaku yang ditunjukan oleh seluruh subjek. Hasil analisa data untuk 

perbedaan pre-test dan post-test data observasi konsep diri dapat 

diketahui melalui nilai Z = -3,065 dengan p = 0,002 (p < 0,01). Hal ini 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan pada hasil 

observasi pelatihan konsep diri sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan konsep diri pada 

anggota polisi Polres Semarang antara sebelum dan sesudah 

dilakukannya pelatihan konsep diri. 

Pengetahuan mengenai konsep diri Subjek pelatihan meningkat 

kearah positif sesudah mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil observasi 

juga diketahui bahwa pengukuran menunjukkan pelatihan konsep diri 

mampu meningkatkan aspek fisik. Hal ini nampak dari Subjek penelitian 

setelah mengikuti pelatihan lebih memperhatikan penampilan wajah, 

penampilan tubuh, penampilan rambut, penampilan pakaian serta lebih 

berupaya menjaga kebersihan tubuhnya. 
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Adanya pelatihan konsep diri juga meningkatkan aspek psikis yang 

ditunjukkan dengan lebih suka cita saat melaksanakan pekerjaan, tenang 

dalam menghadapi masalah, lebih menyayangi diri sendiri, berusaha 

untuk memberikan kesenangan diri, serta lebih percaya diri. Aspek sosial 

juga nampak meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sikap 

Subjek saat berjumpa dengan rekan kerja menjadi lebih ramah, Subjek 

mau lebih dahulu menyapa rekan kerja saat bertemu, tidak memaksakan 

pendapat saat bertukar pikiran atau diskusi, serta mudah diajak 

bekerjasama. 

Terdapat juga peningkatan perilaku Subjek yang berkaitan dengan 

aspek moral. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan adanya tanggung jawab 

yang lebih tinggi dari sebelum mengikuti pelatihan, peningkatan ketelitian 

dalam bekerja, keberanian dalam mengambil keputusan, mengemukakan 

kritik dengan sopan, serta lebih bijaksana dalam mensikapi kritik. 

Pada saat pelatihan konsep diri, anggota dilatih untuk mampu 

menerima kondisi fisik yang dimiliki dirinya. Hal tersebut menurut DeVito 

(2007) akan membuat individu berupaya untuk diakui eksistensinya 

sehingga kehadirannya diakui oleh anggota lain. Artinya aspek fisik dari 

konsep diri berkaitan dengan aspek eksistensi yang ada dalam motivasi 

kerja. Subjek setelah mengikuti pelatihan konsep diri memiliki pandangan 

positif tentang kondisi fisiknya. Kondisi ini membuat Subjek ingin bekerja 

dengan lebih bersemangat lagi agar eksistensi atau kehadirannya diakui 

oleh individu lain. Subjek tersebut akan merasa senang apabila mendapat 
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pengakuan dari orang lain. Pengakuan yang diperoleh tersebut dapat 

berupa penghargaan ataupun pujian.   

Pelatihan konsep diri, mengajarkan kepada Subjek untuk 

meningkatkan aspek psikis. Aspek psikis dari konsep diri meliputi pikiran, 

perasaan, dan sikap yang dimiliki individu terhadap dirinya sendirinya. 

Aspek tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek eksistensi, aspek 

berhubungan dengan pihak lain, serta aspek pertumbuhan yang ada 

dalam motivasi kerja. Rakhmat (2010) menjelaskan bahwa individu yang 

mampu memahami pikiran dan perasaannya, akan merasa senang jika 

mendapat pengakuan dari orang lain sehingga dirinya lebih bersemangat 

dalam bekerja. Individu yang memahami pikirannya akan menyadari 

bahwa keberadaan orang lain penting baginya sehingga mau menghargai 

dan berupaya menjalin hubungan baik agar kerjasama dapat terwujud. 

Individu yang menahami pikiran serta perasaannya juga dapat 

memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga aspek pertumbuhan 

berupa keinginan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam diri 

individu tersebut terus berkembang. 

Wijono (2010) menjelaskan bahwa konsep diri yang positif dapat 

ditunjukkan dengan pemahaman individu terhadap orang lain. Aspek 

sosial dalam konsep diri meliputi pemahaman individu terhadap lingkup 

peran sosialnya dan penilaian terhadap peran tersebut. Individu yang 

menyadari bahwa dirinya mampu berperan lebih besar dalam lingkungan 

sosial akan berusaha untuk bekerja giat agar eksistensinya diakui. 
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Kesadaran untuk memiliki peran sosial juga membuat individu 

bersemangat saat dituntut untuk menjalin hubungan kerjasama dengan 

orang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berhubungan 

dengan pihak lain juga menjadi semakin meningkat dengan adanya 

pemahaman terhadap aspek sosial pada individu.  

Pada pelatihan konsep diri, individu dikembangkan kemampuannya 

di bidang aspek sosial. Aspek sosial yang ada dapat membuat individu 

menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan serta kekurangan 

masing-masing. Hal ini membuat ia tidak iri dengan orang lain dan tidak 

merasa rendah diri dengan kondisi yang dimiliki. Pemahaman tersebut 

menurut Rakhmat (2010) pada akhirnya akan membuat individu merasa 

nyaman untuk melakukan kerjasama dengan rekan kerja. Peran sosial 

yang lebih tinggi dapat terwujud dengan semakin tingginya jabatan yang 

dimiliki anggota. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan untuk terus 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki individu ikut meningkat 

dengan adanya kesadaran peran sosial yang ada dalam aspek konsep 

diri. 

Aspek yang juga dikembangkan dalam pelatihan konsep diri adalah 

aspek moral. Aspek moral merupakan nilai dan prinsip yang memberikan 

arti dan arah dalam hidup individu. Pemahaman terhadap moral yang 

dimiliki dapat membuat individu ingin dirinya diperhatikan anggota lain. 

Guna menunjukkan eksistensinya ia lebih bersemangat dalam bekerja. 

Aspek moral juga dapat membuat individu berusaha sebaik-baiknya 



88 
 

menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan orang lain. Kebutuhan 

akan pertumbuhan dapat berupa keinginan untuk menghasilkan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut menurut As‟ad (2010) dapat 

ditingkatkan dengan adanya pemahaman terhadap aspek moral dari 

individu. Pelatihan tersebut secara tidak langsung membuat rasa 

tanggungjawab akan meningkat sehingga dalam bekerja akan dilakukan 

dengan semaksimal kemampuannya.      

Nampak dari penelitian ini bahwa sesudah pelatihan Subjek lebih 

memiliki konsep diri yang positif sehingga ia lebih percaya pada 

kemampuan yang dimiliki dan fokus pada pada pengembangan diri. 

Kondisi tersebut membuat Subjek lebih bersemangat dalam melakukan 

pekerjaannya dan optimis dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 

Akhirnya, Subjek berupaya untuk menunjukkan eksistensinya, menjalin 

hubungan baik dengan individu lain dan bersedia mengembangkan diri. 

Hal ini menunjukkan motivasi kerja individu meningkat dengan adanya 

pelatihan konsep diri. 

Nilai signifikansi setiap aspek motivasi kerja juga mendukung dan 

menunjukkan terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan 

pelatihan konsep diri. Aspek motivasi kerja yang pertama yaitu eksistensi 

menunjukkan bahwa perbedaan mean pre-test dan post-test. Aspek 

eksistensi menunjukkan bahwa mean pre-test sebesar 14.67 dan post-test 

sebesar 23.58 dan korelasi sebesar 0.525 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.008 (p < 0.050). Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek 
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eksistensi dalam motivasi kerja berpengaruh terhadap perbedaaan tingkat 

motivasi kerja. Lawrence & Vimala (2013) menjelaskan bahwa adanya 

konsep diri merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan 

psikologis individu. Individu pastilah menginginkan keberadaannya dapat 

diterima oleh individu lain. Kondisi ini membuat ia berupaya untuk eksis. 

Kondisi tersebut pada akhirnya membuat individu termotivasi untuk 

menunjukkan kemampuannya agar mendapat perhatian dari individu lain 

dan akhirnya keberadaannya mendapat pengakuan. 

Analisa data aspek interaksi juga menunjukkan perbedaan. Skor 

pre-test 9.92 sedangkan ketika post-test menunjukkan peningkatan 

menjadi 25 dan korelasi sebesar 0.999 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.000 (p < 0.050). Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek interaksi dalam 

motivasi kerja berpengaruh terhadap perbedaaan tingkat motivasi kerja. 

Judge et all (1998) mengemukakan bahwa adanya konsep diri yang positif 

membuat individu tidak merasa khawatir untuk melakukan interaksi 

dengan siapapun. Hal ini karena adanya kesadaran dalam diri bahwa 

setiap manusia memiliki kelebihan serta kekurangan dan setiap orang 

tidak perlu merasa rendah diri dengan kondisi yang dimiliki. 

Aspek yang terakhir dari motivasi kerja adalah pertumbuhan. Skor 

aspek pertumbuhan saat pre-test sebesar 17.25 sedangkan ketika post-

test skornya 37.67 dan korelasi sebesar 0.747 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.005 (p < 0.050). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek 

pertumbuhan dalam motivasi kerja berpengaruh terhadap perbedaaan 
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tingkat motivasi kerja. Nasir & Lin (2013) menjelaskan bahwa konsep diri 

memiliki keterkaitan dengan penilaian serta persepsi diri. Pelatihan 

penerimaan diri membuat individu menilai dirinya secara positif dan 

mempersepsikan bahwa ia mampu melakukan berbagai kegiatan secara 

maksimal. Hal tersebut pada akhirnya membuat individu bersedia 

mengembangkan dirinya.  

Ajayi et all (2012) lebih lanjut mengemukakan bahwa adanya 

konsep diri yang lebih positif pada individu akan membuatnya tidak takut 

menghadapi kesulitan serta tidak mudah putus asa. Tidak mungkin dalam 

melaksanakan suatu tugas, individu tidak mengalami hambatan. Individu 

yang memiliki konsep diri negatif akan merasa tidak yakin dengan 

kemampuannya. Kondisi inilah yang menyebabkan ia menjadi mudah 

putus asa. Hal tersebut berbeda bagi individu yang memiliki konsep diri 

positif. Dirinya memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya sehingga 

tidak mudah menyerah. Individu tersebut akan terus mengembangkan 

dirinya meskipun mengalami kesulitan. Dirinya juga tidak merasa malu 

untuk mendiskusikan permasalahannya kepada individu lain yang 

dianggap kompeten. Hal ini karena dirinya menyadari bahwa setiap 

manusia memiliki keterbatasan. Tantangan yang ada pada akhirnya dapat 

lebih mudah terselesaikan. Artinya, individu yang memiliki konsep diri 

positif berkeinginan untuk mengaktualisasikan segala kemampuannya 

agar eksistensinya diakui, mudah mendapatkan teman serta mencapai 

keinginan atau cita-citanya.  
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Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan. Kekurangan yang ada 

adalah berkaitan dengan subjek penelitian. Saat pelatihan terkadang 

beberapa peserta melakukakan komunikasi melalui handphone tentang 

masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal tersebut karena memang 

sebagai anggota polisi yang bertugas di bagian pelayanan tidak 

diperkenankan mematikan handphone karena terkadang meskipun 

sedang dalam kondisi tidak bertugas namun mereka kadang ada bagian 

lain yang konfirmasi berkaitan dengan tugas. Kelemahan lainnya berkaitan 

dengan waktu pelatihan yang singkat. Hal ini mengingat peserta memiliki 

kesibukan dan bekerja dalam shift sehingga pelatihan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu yang lebih panjang.  

 

 

 

 

 


