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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Uji Hipotesis 

Hasil perhitungan melalui teknik rho dari Spearman yang 

diolah menggunakan Statistical Paskages for Social Science (SPSS) 

17.0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

dukungan sosial dan penerimaan diri ibu remaja yang melahirkan. 

Hal tersebut terlihat rho = 0,383 dengan p > 0,05 maka untuk itu 

hipotesis dalam penelitian ini ditolak. 

B. Pembahasan 

Penganalisis dalam penelitian ini menggunakan teknik rho 

dari Spearman. Uji hipotesis memperoleh jumlah signifikansi 

p=0,137 (p>0,05) dan nilai r=0,383 dengan ini berarti hipotesis 

ditolak, hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan 

sosial dan penerimaan diri ibu remaja yang melahirkan. 

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan rho dari spearman dengan penjabaran diatas maka 

didapatkan hasil bahwa r sebesar 0,383 dan p sebesar 0,137 

(p>0,05). Hasil tersebut tidak ada hubungan antara dukungan sosial 

dengan penerimaan diri ibu remaja yang melahirkan karena nilai 
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(p>0,05) yang mempunyai arti tidak signifikan sehingga hipotesis 

dalam penelitian ini ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan 

penerimaan diri ibu remaja yang melahirkan. 6 dari 10 subjek 

penelitian ini atau setara dengan 60% dari jumlah subjek adalah 

remaja yang melahirkan akibat kecelakaan seperti hamil diluar nikah 

ini menyebabkan ketidak siapan pada remaja putri untuk melahirkan 

dan menjadi seorang ibu seutuhnya. Hal tersebut menyebabkan tidak 

dikehendakinya seorang anak oleh ibu remaja sehingga setinggi 

apapun dukungan sosial yang diterima oleh ibu remaja tersebut tidak 

berpengaruh besar terhadap penerimaan diri. Menurut Ajzen & 

Fishbein (dalam Notoadmojo, 2010) menyatakan bahwa keinginan 

seseorang untuk berperilaku merupakan determinasi utama dari 

perilaku individu tersebut. Bagi ibu yang tidak menginginkan 

kehamilannya dengan baik dapat beresiko pada kesehatan bayinya 

dan perawatan bayinya setelah melahirkan.  

Sifat remaja yang sesuka hati atau semaunya sendiri 

merupakan salah satu faktor penyebab mengapa penelitian ini ditolak 

karena remaja memiliki kecenderungan untuk merasa bahwa dirinya 

paling benar dan ketidakseimbangan emosi. Masa remaja dinyatakan 
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sebagai masa badai emosional terutama pada masa remja awal 

merupakan masa dimana fluktuasi emosi naik dan turun. Steinberg & 

Levine (dalam Santrock, 2007) menyatakan bahwa remaja muda 

dapat merasa sebagai orang yang paling bahagia disuatu saat-saat 

yang membahagiakan sedangkan dalam kondisi tertentu merasa 

sebagai orang yang paling malang disaat-saat yang tidak 

mengenakkan.  

Dukungan sosial dapat ditolak karena jumlah subjek yang 

relatif sedikit yaitu berjumlah 10 orang sehingga menyebabkan tidak 

bervariasinya jawaban pada skala dan mengakibatkan banyak skore 

yang sama saat tabulasi data dan tidak ada perbandingan yang 

terlihat sehingga mengakibatkan penelitian ini ditolak. Menurut 

Hendriyadi (2010) mengatakan sebuah penelitian dapat terjadi 

penolakan hipotesis alasan diantaranya adalah kesalahan 

pengambilan sampel, kesalahan input data (coding), sampel yang 

besar untuk membuktikan dua variabel terutama jika hubungan 

tersebut kecil, kesalahan Teknik analisis, dan kesalahan dalam 

menerima dan menolak hipotesis.  

Pengaruh dari lingkungan juga dapat mempengaruhi 

penerimaan diri pada remaja. Seperti contoh dalam penelitian ini 

pada saat pengisian skala beberapa subjek dipengaruhi oleh suami 
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ibu remaja tersebut untuk mengisi asal-asalan dan menyuruh subjek 

untuk mengisi yang tidak sebenarnya sedang dirasakan. Lingkungan 

keluarga merupakan tempat pertama dalam kehidupan saat 

menghadapi suatu masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang 

membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh 

dalam penelitian ini adalah pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

penerimaan diri ibu remaja yang melahirkan. Kemudian lingkungan 

merupakan bagian dari kehidupan. Lingkungan merupakan tempat 

bagi ibu remaja tumbuh dan berinteraksi dalam mata rantai 

kehidupan, saling membutuhkan serta saling berkaitan satu dengan 

yang lainnya. Lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor 

penentu utama terhdap perkembangan. Menurut Khazar (2012) 

lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap 

manusia seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasanan rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan 

pengertian orang tua serta latar belakang kebudayaan sebuah 

keluarga.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab 

hipotesis ditolak pada penelitian ini adalah banyak faktor 

diantaranya adalah faktor kesalahan peneliti dalam melakukan suatu 
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penelitian dilapangan baik pada saat mengambil sampel hingga pada 

menilaian skor pada item, peneliti juga kurang teliti dalam melihat 

karakteristik subjek sehingga menyebabkan saat menjawab dengan 

jawaban yang sama dan tidak bervariasi itu dibuktikan pada saat 

tabulasi data yang jumlah skoring hampir sama disetiap subjek dan 

sudah termasuk dalam kelemahan dalam penelitian ini, kemudian 

peneliti kurang mengawasi subjek saat pengisian skala yaitu pada 

saat pengisian subjek terpengaruh oleh pihak lain seperti suami 

sehingga subjek mengisi dengan tidak fokus dan tidak dengan 

kesungguhan hati. 

Hal tersebut juga dapat terjadi karena dukungan sosial bukan 

satu-satunya faktor yang mempengaruhi penerimaan diri. Menurut 

Chaplin (2005) faktor-faktor penerimaan diri adalah Konsep diri 

yang stabil, ketika diri sendiri mempunyai konsep diri yang stabil 

akan melihat diri sendiri dari waktu kewaktu secara konstan dan 

tidak berubah-ubah. Kondisi emosi yang menyenangkan dengan 

tidak menunjukan tidak adanya tekan emosi, kemungkinan seseorang 

untuk memilih yang terbaik dan sesuai dengan dirinya selain itu 

seseorang juga memiliki sikap yang positif dan menyenangkan yang 

akan mengarahkan pada pembentukan sikap seseorang untuk mudah 

menerima diri karena tidak adanya penolakan. 
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Ibu remaja yang melahirkan tentu memiliki harapan-harapan 

yang menyenangkan di masa depan seperti memiliki anak dan 

keluarga di usia yang matang hingga mapan dan tidak mendadak, 

memiliki keluarga yang bahagia tetapi jika harapan tidak sesuai 

dengan kenyataan maka akan timbul ketidakpuasaan pada diri 

sendiri hingga pada tidak bisa menerima diri.  

Kurangnya pemahaman diri terhadap kondisi kehidupan yang 

terjadi, kurang pemahaman akan pentingnya menyusui anak yang 

membantu keterikatan batin antara diri ibu dan anak hingga ibu 

remaja memilih enggan menyusui anak karena merasa malu pada diri 

sendiri padahal menyusui anak adalah kewajiban dari seorang  ibu. 

Kurangnya pemahaman akan pentingnya menerima diri sendiri, 

menerima kondisi serta keadaan diri. 

Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua ibu remaja tentang 

mengasuh anak salah satunya adalah memanjakan anak seperti 

mumudahkan anak dalam berbagai urusan sehingga anak tidak dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibu remaja yang masih tinggal 

bersama orang tua tentu dirinya menganggap bahwa dirinya masih 

seorang anak padahal seharusnya ibu remaja tersebut sudah harus 

menyesuaikan diri untuk menjadi ibu seutuhnya tanpa mengandalkan 

dan menggantungkan hidup pada orang tua. 
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Konsep diri yang stabil dapat memudahkan seseorang dalam 

menjalankan dan menerima kondisi diri dan keadaannya. Konsep diri 

yang positif dapat menjadikan ibu remaja mampu berinteraksi 

dengan mudah terhadap nila-nilai di masyarakat. Untuk mencapai 

konsep diri maka seseorang harus dapat menjalankan penerimaan 

atas dirinya, jika seseorang memiliki konsep diri yang positif maka 

ma ia memiliki penerima diri yang positifdan jika seseorang meniliki 

konsep diri yang negatif maka penerimaan tentang diri sendiri 

negatif juga.  

Asumsi tersebut sesuai dengan bentuk - bentuk faktor 

penerimaan diri menurut Hurlock (dalam Ridha, M 2012) yang juga 

sama dengan pendapat Chaplin, yaitu harapan yang realistis, 

pemahaman diri, bebas dari hambatan lingkungan, sikap-sikap 

anggota masyarakat yang menyenangkan, tidak ada tekanan emosi, 

pengaruh keberhasilan, identifikasi seseorang yang mempunyai 

penerimaan diri, perspektif diri, pola asuh sejak dini, dan konsep diri 

stabil. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih begitu 

banyak kekurangan atau kelemahan peneliti dalam menyusun 

penelitian ini tentu kedepan akan peneliti akan jauh lebih baik dan 

teliti dalam melakukan sebuah penelitian selain kesalahan peneliti 
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jika dilihat dari teori dari beberapa faktor-faktor penerimaan diri 

yaitu dukungan sosial bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

pada penerimaan diri seseorang. Jika diruntut dari uraian diatas maka 

seseorang yang dapat menerima dirinya baik itu kekurangan atau 

kelebihanya maka seseorang tersebus harus memiliki beberapa faktor 

diantaranya adalah harapan yang realistis, pemahaman diri, bebas 

dari hambatan lingkungan, sikap anggota masyarakat yang 

menyenangkan, tidak ada tekanan emosi, pengaruh keberhasilan, 

identifikasi seseorang yang mampu menerima diri, perspektif diri, 

pola asuh sejak dini, konsep diri yang stabil, pendidikan, ekonomi 

dan dukungan sosial. 

Oleh karena itu, ibu remaja yang melahirkan harus menerima 

keadaan diri sendiri serta harus lebih berpikir positif serta realistis 

tentang keberadaan dan keadaan diri. Hurlock (1978) tidak ada 

individu yang mampu menyesuaikan diri secara baik jika individu 

tersebut tidak menyukai diri terlebih dahulu. Semakin individu 

menyanyangi diri sendiri maka individu tersebut juga akan semakin 

mampu menerima diri. Penerimaan diri tidak berarti puas dengan diri 

sendiri tetapi lebih pada kemauan untuk menghadapai kenyataan dan 

kondisi kehidupan baik yang bersifat menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Penerimaan diri bisa terbentuk dari beberapa faktor-
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faktor yang bisa menbuat individu tersebut merasa diterima apa yang 

ada pada diri sendiri oleh individu atau kelompok lain. 

Penelitian yang sama dengan penelitian ini adalah pada 

penelitian yang dilakukan oleh Christanty & Wardhana (2013) 

dengan judul penelitian yaitu hubungan persepsi dukungan sosial 

dengan penerimaan diri pasien penderita diabetes militus pasca 

amputasi dengan hasil taraf sigifikansi 0,716 dan besar koefisien 

korelasi r 0,069 > 0,05 pada penelitian ini tidak ada hubungan yang 

positif antara dukungan sosial dengan penerimaan diri pasien 

penderita diabetes militus pasca amputasi. 

Akan tetapi, penelitian ini tentu masih memiliki beberapa 

kelemahan, diantaranya kelemahan dalam penelitian ini adalah 

subjek yang hanya berjumlah 10 orang, karakteristik subjek yang 

kurang spesifik, jumlah item per aspek yang tidak sama yaitu 

dukungan sosial dengan jumlah item 16 dan penerimaan diri 40 item 

dan tempat penelitian yang tidak luas atau sempit sehingga 

menyebabkan pada kurangnya subjek penelitian. 

 

 

 


