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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

5.01. Uji Asumsi  

5.01.01. Uji Normalitas  

 Penelitian ini menggunakan uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang dibantu oleh 

program SPSS 20.0 dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data tersebut 

ditanyakan berdistribusi normal apabila siginifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 

(p>0,05).  

 Hasil uji normalitas pada variabel penerimaan diri orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus menunjukan nilai K-S Z sebesar 0,781 dengan p=0,576 

(p>0,05). Sedangkan uji normalitas pada variabel dukungan sosial menunjukan nilai 

K-S Z sebesar 0,933 dengan p=0,348 (p>0,05). Uji asumsi yang telah dilakukan ini 

diketahui bahwa kedua variabel memiliki distribusi yang normal. Hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada lampiran E-1. 

5.01.02. Uji Linieritas 

 Penelitian ini menggunakan uji linieritas yang digunakan untuk mengetahui 

apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linier atau tidak secara 

signifikan. Uji linieritas ini dilakukan dengan pengujian menggunakan SPSS 20.0 

dengan taraf signifikansi 0,01. Variabel penerimaan diri orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus dan dukungan sosial memiliki F hitung sebesar = 24,968 
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dengan nilai p<0,01. Hal ini berarti bahwa persebaran skala penelitian ini linier. Hasil 

uji linieritas dapat dilihat pada lampiran E-2. 

5.02. Hasil Analisis Data  

 Pengolahan data pada hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

analisis data koefisien korelasi product moment dari Pearson dengan menggunakan 

perhitungan SPSS 20.0. Berdasarkan hasil perhitungan analisis koefisien korelasi dari 

Pearson tersebut bahwa ada hubungan yang positif yang signifikan antara dukungan 

sosial dengan penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus. Hal 

tersebut dapat diketahui melalui hasil perhitungan bahwa rxy = 0,570; p<0,01 yang 

berarti hipotesis diterima dan menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat dukungan 

sosial maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan diri orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus dan begitu juga sebaliknya. Hasil perhitungan analisis koefisien 

korelasi dapat dilihat pada lampiran F. 

5.03. Pembahasan  

 Berdasarkan analisa diatas, maka peneliti dapat memperoleh hasil bahwa 

hipotesis yang diajukan dapat diterima yaitu ada hubungan yang positif antara 

dukungan sosial dengan penerimaan diri pada orangtua dengan anak berkebutuhan 

khusus. Kesimpulan tersebut dapat diambil sesuai dengan hasil nilai koefisien korelasi 

yang diperoleh sebesar 0,570; p<0,01 yang berarti dukungan sosial akan 

memengaruhi penerimaan diri orangtua dengan anak berkebutuhan khusus. 

 Dalam penelitian ini dukungan sosial memberikan sumbangan efektif (SE) 

sebesar 32,5%. Hal ini berarti bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh terhadap 

penerimaan diri pada orangtua dengan anak berkebutuhan khusus. Sisanya yakni 
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sebesar 67,5% untuk faktor-faktor yang lain seperti pemahaman tentang dirinya 

sendiri, harapan yang realistis, tidak adanya hambatan di dalam lingkungan, tidak 

adanya gangguan emosional yang berat, pengaruh keberhasilan, identifikasi dengan 

orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik, perspektif diri, pola asuh yang baik 

pada masa anak-anak, konsep diri yang stabil, dan pendidikan. 

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada salah satu subjek 

berinisial DE (31 tahun) yang merupakan seorang ibu dengan ABK dan berprofesi 

wiraswasta. DE menyatakan bahwa pada saat pertama kali mengetahui anaknya 

mengalami autisma, DE tidak menyangka bahwa anak yang dikandung ternyata 

mengalami suatu gangguan. Ketika dokter mendiagnosa anak DE mengalami 

autisma, ia sempat tidak percaya dan mencoba untuk konsultasi dengan dokter lain 

dengan harapan hasilnya akan berbeda. Ternyata hasil pemeriksaan tetap sama 

bahwa anak DE memang mengalami autisma. DE juga menjelaskan bahwa ia sempat 

tidak bisa menerima anaknya, dan mencoba untuk menyalahkan orang lain. Adanya 

dukungan yang diberikan dari pasangan, keluarga, dan teman-temannya membuat 

DE tidak merasa sendiri dan terpuruk sehingga dapat selalu bersemangat dalam 

menghadapi permasalahan yang dihadapi terkait memiliki anak berkebutuhan khusus.  

 Hal ini sesuai dengan pendapat dari Rachmayanti dan Zulkaida (2007) yang 

menyatakan bahwa reaksi pertama ketika orangtua mengetahui bahwa anaknya 

mengalami gangguan disabilitas yaitu shock, tidak percaya, sedih, kecewa, merasa 

bersalah, marah dan bahkan menolaknya. Tidak bisa menerima diri karena memiliki 

ABK tentu menambah dampak buruk serta dapat memperkeruh keadaan. Seperti 

yang dijelaskan oleh Carson dan Langer (2006) seseorang yang tidak memiliki 
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kemampuan untuk menerima dirinya dapat menyebabkan kesulitan emosional seperti 

amarah yang tidak terkontrol dan depresi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ramanda 

(2008) dampak psikologis yang dapat terjadi yaitu seperti cemas akan masa depan 

anaknya, malu dan merasa gagal menjadi orangtua.  

 Hasil perhitungan yang diperoleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Faradina (2016) yaitu didapati bahwa pada ketiga subjek penelitiannya 

memiliki penerimaan diri yang berbeda-beda dalam menerima dan menghadapi 

anaknya yang mengalami suatu gangguan. Hal ini dapat terjadi karena penerimaan 

diri pada tiap orang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda. Salah satu faktor 

yang memengaruhi penerimaan diri yaitu adanya dukungan sosial dari lingkungan. 

Dukungan sosial menjadi peran penting dalam memengaruhi tingkat penerimaan diri 

pada seseorang.  

 Dukungan sosial menjadi peran penting dalam memengaruhi tingkat 

penerimaan diri pada seseorang. Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaksono (2016) diketahui bahwa dengan adanya berbagai dukungan sosial yang 

diterima dapat membuat orangtua dengan anak autis menerima keadaan anaknya 

dengan baik. Dukungan sosial yang diterima oleh orangtua dengan anak autis yakni 

seperti dukungan emosional berupa empati, perhatian, serta kepedulian. Kemudian 

dukungan penghargaan berupa penilaian yang positif terhadap ide ataupun gagasan 

dari cara orangtua mengasuh anaknya. Dukungan instrumental berupa bantuan 

langsung dalam meringankan pekerjannya dan dukungan informasi berupa nasehat, 

saran, serta informasi-informasi terkait anak autis. 
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 Selanjutnya penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ismail (2008) bahwa terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dan 

penerimaan diri pada ibu dari anak autis. Hal ini diketahui berdasarkan hasil nilai 

koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,590; p<0,05. Dijelaskan lagi bahwa 

seseorang yang mendapatkan dukungan baik dari lingkungannya maka akan 

membuat orang tersebut merasa diterima oleh lingkungannya. Hal ini membuat 

seseorang yang mendapatkan perlakuan baik dan mendukung dari lingkungannya 

akan lebih mampu menerima dirinya dengan lebih baik. 

Dukungan sosial tidak hanya datang dari anggota keluarga saja. Seperti yang 

dikemukakan oleh Quick dan Quick (dalam Almasitoh, 2011) jaringan sosial yang 

dimiliki oleh seseorang seperti lingkungan pekerjaan dan juga lingkungan keluarga 

sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan sosial. Schroevers, Helgeson, 

Sanderman, dan Ranchor (2010) berpendapat bahwa terdapat berbagai macam 

bentuk dukungan sosial yaitu dukungan emosional, dukungan informasi, dan 

dukungan instrumental atau dukungan nyata. Kemudian dukungan sosial ternyata 

memiliki keuntungan bagi setiap individu seperti dapat mengurangi stres, 

meningkatkan rasa harga diri dan kekuatan pribadi, serta kemampuan untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi secara lebih efektif (Wright, 2002).  

5.04. Keterbatasan Penelitian  

 Keterbatasan atau kelemahan pada penelitian ini adalah peneliti tidak 

menunggu subjek ketika mengisi skala karena skala diberikan langsung kepada 

subjek oleh pihak AGCA Center dan kemungkinan besar akan diisi dirumah. Hal 

tersebut membuat peneliti tidak ada di dekat subjek untuk mendampingi sehingga 
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apabila subjek bingung dengan pernyataan yang terdapat pada skala, subjek tidak 

bisa segera bertanya kepada peneliti. 
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