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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Skala kepercayaan diri disusun berdasarkan aspek kepercayaan 

diri sedangkan skala obsessive compulsive disorder disusun berdasarkan 

kriteria diagnostik, dimana keduanya dilakukan pengujian korelasi 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment melalui program 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 16.0. 

A. Uji Asumsi 

Tahap yang dilakukan sebelum melakukan analisis antar variabel , 

diperlukan pengujian asumsi pada variabel penelitian. Adapun tahap 

pengujian sebagai berikut.  

1. Uji Normalitas Skala Kepercayaan Diri 

Uji normalitas dibutuhkan untuk mengetahui apakah 

sebaran data variabel berdistribusi normal. Pengujian ini 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan taraf signifikansi 0,05 %. Perhitungan ini menggunakan 

program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 16.0. 

Adapun hasil uji normalitas dari skala kepercayaan diri dan skala 

obsessive compulsive disorder sebagai berikut. 

a. Skala Kepercayaan Diri 

Hasil nilai K-S Z pada skala kepercayaan diri sebesar 0,600 

dengan p = 0,864. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

kepercayaan diri berdistribusi normal karena nilai p lebih besar 

dari 0,05. 

b. Skala obsessive compulsive disorder 

Hasil nilai K-S Z pada skala obsessive compulsive disorder 

sebesar 0,640 dengan p = 0,807 . Hal ini mengindikasikan bahwa 
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data kepercayaan diri berdistribusi normal karena nilai p lebih 

besar dari 0,05. 

Hasil perhitungan uji normalitas pada kedua skala dapat dilihat 

pada Lampiran F-1. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dibutuhkan untuk mengetahui apakah variabel 

yang diteliti (varibel bebas dan tergantung) memiliki hubungan 

yang linier. Hasil linieritas pada skala kepercayaan diri dan skala 

obsessive compulsive disorder mendapatkan nilai F sebesar 0,000 

dengan nilai ( p > 0,05 ). Hal ini mengindikasikan bahwa 

hubungan antara kepercayaan diri dengan obsessive compulsive 

disorder tidak linier.  

Hasil perhitungan uji linieritas dapat dilihat pada Lampiran F-2. 

  

B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment melalui program Statistical Product and Service 

Solutions (SPSS) 16.0. Hasil uji hipotesis ini mendapatkan nilai rxy 

sebesar 0,002 dengan ( p > 0,05 ). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak 

ada hubungan antara kepercayaan diri dengan obsessive compulsive 

disorder.  

Hasil perhitungan uji hipotesis dapat dilihat pada Lampiran G. 

 

C. Pembahasan  

  Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik korelasi 

product moment menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

kepercayaan diri dengan obsessive compulsive disorder, dengan 
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perolehan rxy= 0,002 ( p > 0,05 ), sehingga hipotesis ada hubungan 

antara kepercayaan diri dengan obsessive compulsive disorder ditolak.  

Obsessive compulsive disorder merupakan suatu pikiran dan 

perilaku berulang yang bersifat menetap dan mengganggu. Di dalam 

penelitian ini obsessive compulsive disorder tidak dipengaruhi oleh 

adanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan keyakinan akan 

kemampuan diri sendiri. Kepercayaan diri memiliki kaitan yang erat 

dengan kecemasan dimana dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh 

Sugiarto (2015) di Universitas Katolik Soegijapranata bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara kepercayaan diri dan 

gangguan kepribadian cemas pada mahasiswa (rxy = -0,854; p < 0,01) 

yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan diri maka 

gangguan kepribadian cemas akan semakin ringan, begitu pula 

sebaliknya.  

Sugiarto (2015) mengatakan bahwa kepercayaan diri memiliki 

hubungan dengan kecemasan, sedangkan DSM 5 (American Psychiatric 

Association,  2013) menjelaskan bahwa kecemasan dapat muncul akibat 

dari obssesive compulsive disorder, di mana seseorang yang memiliki 

pikiran dan perilaku berulang akan menimbulkan kecemasan jika ritual 

mereka tidak dilakukan.  

Kepercayaan diri ternyata bukanlah salah satu faktor kuat yang 

memengaruhi obsessive compulsive disorder. Ada beberapa faktor lain 

yang berpengaruh terhadap obsessive compulsive disorder antara lain 

keturunan dan kelainan pada struktur otak. Suatu penelitian yang 

dilakukan oleh  Rector, N.A., Bartha, C., Kitchen, K., Katzman, M., & 

Ritcher, M. (2016) menyebutkan bahwa orangtua, saudara dan anak 

dengan obsessive compulsive disorder lebih besar untuk 

mengembangkan obsessive compulsive disorder daripada seseorang 

dengan keluarga tanpa riwayat obsessive compulsive disorder. Penelitan 
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ini ikut melibatkan kembar identik yang menunjukkan bahwa satu 

kembaran yang terkena maka satunya akan mengikuti, hal ini memiliki 

kecenderungan munculnya obsessive compulsive disorder  yang 

dimungkinkan adalah genetik. Seperti yang dijelaskan oleh Widiastuti 

(2014) bahwa genetik dan organik merupakan faktor yang menyebabkan  

obsessive compulsive disorder. Organik disini memiliki arti adanya 

kelainan saraf seperti meningitis dan ensefalitis. Carson, dkk (2000) ikut 

menerangkan bahwa biologis berperan penting sebagai faktor yang 

memengaruhi obsessive compulsive disorder di mana adanya kelainan 

pada struktur otak yang tidak normal dan sistem neurotransmitter 

spesifik. Hal ini diperkuat dari DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013) yang menjelaskan bahwa ada faktor risiko dari 

obsessive compulsive disorder yang salah satunya adalah genetik dan 

fisiologis. 

Rector, N.A., dkk (2016) mengatakan bahwa kaitan antara 

obsessive compulsive disorder dengan tidak tercukupinya kimia otak 

yaitu serotonin. Serotonin merupakan salah satu kimia otak yang 

mengirimkan sinyal antara sel otak. Serotonin berperan dalam regulasi 

mood, agresi, kontrol impuls, tidur, nafsu makan, suhu tubuh dan rasa 

sakit. Pengobatan untuk melakukan perawatan pada obsessive 

compulsive disorder bertujuan untuk meningkatkan serotonin. Penelitian 

lainnya menunjukkan bahwa terjadi perubahan aktifitas pada otak yang 

dilihat di tiga area. Pertama, inti nukleus yang terletak pada pusat otak. 

Inti nukleus juga dipertimbangkan untuk mengatur kebiasaan dan 

perilaku berulang. Seseorang yang dirawat dengan pengobatan atau 

terapi akan terjadi penurunan pada aktivitas inti nukleus. Kedua, korteks 

orbital prefrontal yang terletak pada area depan otak. Korteks orbital 

prefrontal dipercaya memengaruhi perilaku sosial. Aktivitas berlebih 

pada area ini menyebabkan kekhawatiran pada masalah sosial. Masalah 
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ini termasuk kerapian, ketilitian, kebersihan berlebih dan ketakutan jika 

melakukan sesuatu yang tidak pantas, semua ini merupakan simtom dari  

obsessive compulsive disorder. Ketiga, gyrus cingulate yang dipercaya 

berkontribusi dalam respon emosional pikiran obsesif. Area otak ini 

memberitahu pada diri untuk melakukan perilaku kompulsif untuk 

meredakan kecemasan. Wilayah ini saling terhubung pada korteks 

orbital prefrontal dan bangsal ganglia melalui jalur sel otak.  

Korteks orbital prefrontal, bangsal ganglia dan gyrus cingulate 

mempunyai banyak sel otak yang dipengaruhi oleh serotonin. Oleh 

sebab itu peneliti meyakini bahwa peningkatan pada serotonin akan 

memengaruhi aktivitas pada tiga area otak ini.  

Penelitian ini bersifat murni bahwa belum ada penelitian 

sebelumnya yang menjelaskan hubungan antara kepercayaan diri 

dengan obsessive compulsive disorder. Beberapa peneletian 

menyebutkan bahwa kecemasan lebih berpengaruh pada obsessive 

compulsive disorder. 

Oleh sebab itu teori yang menyebutkan bahwa kepercayaan diri 

sebagai faktor yang memengaruhi obsessive compulsive disorder dapat 

dikatakan tidak terbukti karena berdasarkan hasil penelitian ini tidak ada 

hubungan antara kepercayaan diri dengan obsessive compulsive 

disorder. 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yaitu, beberapa 

subjek kurang maksimal dalam mengisi skala, hal ini dilihat saat mereka 

mengisi terlihat tergesa-gesa, sehingga di khawatirkan bahwa hasil 

pengisian skala kurang mewakili perasaan atau hal yang mereka alami.


