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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi  

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linieritas 

hubungan variabel bebas dan tergantung. 

a. Uji Normalitas 

  Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program Statistical Package for Social Science 

(SPSS) for Windows Release 16.0. Hasil uji normalitas dengan 

Kologorov – Smirnov Z (K-S Z) pada variabel penerimaan diri  

menunjukan nilai sebesar 0.821 dengan nilai p = 0.511 (p>0.05). 

Uji normlitas pada variabel dukungan sosial menghasilkan K-S 

Z sebesar 0.753 dengan p = 0.622 (p>0.05). Berdasarkan uji 

asumsi yang telah dilakukan ini, menunjukan bahwa kedua 

variabel tersebut memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji 

normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1. 

b. Uji Linieritas 

 Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan 

antara kedua variabel yang ada. Hasil uji linearitas antara 

penerimaan diri dan dukungan sosial pada Odapus 

menunjukan Flin sebesar 20,757 dengan p = 0,00 (p < 0.05)  
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yang berarti korelasi antara kedua variabel linier. Hasil uji 

linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2 

 

 

2. Uji Hipotesis 

  Setelah melakukan uji asumsi pada penelitian ini, maka 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Penghitungan dilakukan 

dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 

for Windows Release 16.0. Hasil analisis Product Moment 

diperoleh rxy = 0,542 nilai p = 0,00 (p < 0,01) yang berarti ada 

hubunganpositif yang sangat signifikan antara penerimaan diri 

dengan dukungan sosial pada Odapus. Berdasarkan uraian di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis peneliti diterima. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D. 

 

 

3. Pembahasan  

  Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment diperoleh rxy = 0,542 (p<0,01) yang 

menyatakan bahwa hipotesis penelitian diterima dengan hasil 

korelasi positif yaitu berarti semakin tinggi dukungan sosial 

yang didapat, maka penerimaan diri pada Odapus akan semakin 

tinggi. Sebaliknya semakin rendah dukungan sosial yang 

didapatkan, maka penerimaan diri pada Odapus jugaakan 

semakin rendah. 
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  Ketika orang-orang disekitar penderita lupus dapat 

memberikan dukungan sosial seperti, memberikan sumbangan 

non materi, mau mendengarkan cerita Odapus, memberikan 

bantuan informasi obat-obatan, memberi perhatian dan 

memahami kondisi fisik Odapus, maka dapat dikatan dukungan 

sosial tersebut positif. Ketika Odapus merasa ada yang 

memperhatikan, lingkungan menerima kondisinya, maka hal 

tersebut membuat Odapus menjadi optimis, dan memiliki 

penerimaan diri yang positif. 

  Sebaliknya ketika orang-orang yang dekat dengan 

Odapus tidak memberikan perhatiannya, tidak memberikan 

pertolongan, tidak mengantarkan berobat, cenderung menjauhi 

Odapus atau tidak memberikan penghargaan bagi Odapus, 

maka penerimaan diri Odapus akan menjadi negatif. 

  RELI memberikan dukungan sosial dalam bentuk 

program-program yang RELI buat yaitu: 

1. Program Keilmuan 

Pembelajaran bersama melalui seminar maupun mini-

seminar tentang update ilmu kedokteran terkait Lupus dan 

Odapus di Indonesia maupun dalam dunia kedokteran 

global. Program ini dilaksanakan dengan bekerjasama 

dengan dokter atau DPL (Dokter Pemerhati Lupus) terkait 

yang tergabung dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan 

IRA (Perhimpunan Reumatologi Indonesia), sehingga 
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secara kompetensi dan keilmuan tidak diragukan 

kebenarannya. 

2. Program Psikologi 

Program pembelajaran bersama psikologi dan psikoterapi 

bagi Odapus, mengingat banyaknya kasus denial dan 

depresi pada Odapus. RELI mengajak Odapus untuk dapat 

menerima keadaanya apa adanya. RELI juga memberikan 

pendampingan kepada Odapus melalui hospital visite, 

home visite, dan pendampingan melalui media sosial 

(facebook, Instagram, dan whatsapp) mengenai berbagai 

pertanyaan terkait dengan psikologi dan keilmuan dengn 

dibantu secara konsultatif oleh beberapa DPL 

3. Program Pemberdayaan 

Program pelatihan keterampilan bagi Odapus yang 

mendorong Odapus untuk dapat menghasilkan berbagai 

karya kreatif yang berdaya guna dan menghasilkan secara 

finansial. Program pemberdayaan Odapus melalui 

pelatihan/ workshop crafting: wirecrafting, crafting kain 

metode Kanzashi, dan decoupage. Disamping itu, RELI 

juga memprogramkan pemasaran hasil-hasil karya Odapus 

melalui “RELI craft” dan berencana membuat sebuah took 

jaringan pemasaran dan showroom karya Odapus. 

  Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh 

Marni dan Yuniawati (2015) yang mengatakan bahwa ada 

hubungan positif antara dukungan sosial dengan penerimaan 
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diri pada lansia di panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta. 

Dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu ketika lansia 

mendapatkan dukungan sosial maka semakin tinggi pula 

penerimaan diri pada lansia. Sebaliknya, ketika lansia tidak 

mendapatkan dukungan sosial maka tingkat penerimaan diri 

pada lansia tersebut akan semakin rendah.  

  Menurut Sarafino (dalam Nurmalasari, 2012) dukungan 

sosial adalah suatu kesenangan yang dirasakan sebagai bentuk 

perhatian, penghargaan atau pertolongan yang didapatkan dari 

orang lain atau suatu kelompok.  

  Penerimaan diri merupakan suatu kemampuan individu 

dalam berbagai aspek kehidupan, dengan disertai kemampuan 

dan keinginan untuk terus mengembangkan diri sehingga dapat 

menjalani hidup dengan baik dan penuh dengan tanggung 

jawab. 

  Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, 

dapat dilihat bahwa dukungan sosial sebagai variabel bebas 

memberikan sumbangan efektif sebesar 29,37%  kepada 

penerimaan diri. Hal ini berarti dukungan sosial berperan dalam 

pembentukan penerimaan diri individu sebesar 29,37%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

mempengaruhi penerimaan diri. Seperti yang telah disebutkan 

pada tinjauan pustaka, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penerimaan diri.  
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  Berdasarkan hasil perhitungan analisis kurva, diperoleh 

hasil bahwa dukungan sosial memiliki nilai mean hipotetik 

(MH) sebesar 51 dengan nilai mean empiric (ME) sebesar 53,04 

dengan SD 6,87.  Yang berarti dukungan sosal yang diterima 

oleh Odapus tergolong sedang. Hal ini menunjukan bahwa 

Odapus yang tergabung dalam RELI cukup mendapatkan 

dukungan sosial. Banyak dari mereka yang terlihat senang dan 

bahagia bisa bertemu dan berkumpul dengan individu sesama 

Odapus. 

  Penerimaan diri pada Odapus memiliki mean hipotetik 

(MH) sebesar 69 dengan nilai mean empiric (ME) sebesar 71.35 

dengan SD 8.37. Yang berarti penerimaan diri yang diterima 

oleh Odapus tergolong sedang. Hal ini menunjukan bahwa 

Odapus yang tergabung dalam RELI tidak memiliki penerimaan 

diri yang tergolong tinggi. Mereka pada klasifikasi wajar, 

karena melihat dari hasil penelitian pun banyak yang sudah 

berani mengakui bahwa mereka merupakan salah satu dari 

Odapus. 

  Selama melakukan penelitian, peneliti tentunya 

memiliki beberapa kelemahan dalam penelitian ini. Adapun 

kelemahan dalam penelitian ini diantaranya penelitiantidak 

mencantumkan identitas tergabungnya dalam RELI di 

kuesioner yang disebarkan, peneliti juga kurang mengetahui 

apakah subyek mengisi kuesioner penelitian dengan jawaban 

sejujur-jujurnya atau tidak, karena selama pengambilan data 
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para subyek juga sedang mengikuti seminar Lupus: Kenali dan 

Atasi. Kemudian tempat yang peneliti ambil untuk mengisi 

kuesioner kurang kondusif dan kurang nyaman untuk mengisi 

kuesioner yang peneliti bagikan. Tentunya hal itu bukanlah 

alasan satu-satunya, akan tetapi berbagai macam faktor lain juga 

mempengaruhi kesediaan subyek dalam mengisi kuesioner ini 


