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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

5.1. Hasil Penelitian  

Dalam penelitian ini, setelah data uji validitas dan reliabilitas diperoleh, 

maka peneliti harus melakukan uji asumsi agar dapat dilakukan uji hipotesis 

terhadap data hasil penelitian. Uji asumsi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji homogenitas. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran dari skor item-item 

valid, sedangkan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui homogen atau 

tidaknya skor pada variabel tergantung.   

 

5.1.1. Uji Asumsi  

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran skor 

variable harga diri. Data dari variable penelitian diuji normalitas sebarannya 

dengan menggunakan program Stattistical Package for Social Science (SPSS) for 

Windows release 21.00 yaitu dengan uji Kolmogrov Smirnov Test (K-SZ). 

Hasil uji normalitas variable harga diri didapat nilai K-S Z = 0,660 dengan 

(p>0,05). Hasil tersebut berarti bahwa variable harga diri berdistribusi normal. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-1.  

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui homogen atau tidaknya skor 

pada variable harga diri yang dilihat dari jenis kelamin menggunakan Levene’s 

Test for Equality of Variances. Dari hasil uji homogenitas pada variable harga diri 
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dilihat dari jenis kelamin dengan hasil F = 3.455 (p> 0,05) sehingga data harga diri 

dilihat dari jenis kelamin pada penelitian ini adalah homogen. Hal ini menunjukkan 

bahwa harga diri dilihat dari jenis kelamin adalah homogen.  

5.1.2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan setelah uji normalitas dan uji homogenitas. Teknik 

analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah teknik t-

test yang dihitung dengan menggunakan program Stattistical Package for Social 

Science (SPSS) for Windows release 21.00. Hasil dari analisis data tersebut 

menunjukkan nilai t = -6,198 dan (p<0,05). Hal ini memperlihatkan adanya 

perbedaan yang signifikan antara pasien pasca stroke laki-laki dan pasien pasca 

stroke perempuan dimana harga diri pasien pasca stroke perempuan lebih tinggi 

daripada harga diri pasien pasca stroke pada laki-laki. Hal ini dilihat dari hasil mean 

dimana laki-laki lebih rendah (mean 44,05) daripada perempuan (65,77).  

Selain itu dari analisis terhadap aspek harga diri nampak diperoleh hasil 

seperti pada tabel 5.1.2.  

Tabel 5.1.2. Hasil Uji t-test Aspek Harga Diri  

Aspek Harga Diri P Mean Keterangan 

Rasa di hormati 0,000 (p<0,01) 
(L) = 18.9545 

(P) = 24.6364 

Ada perbedaan 

sangat signifikan 

Rasa mampu 0,000 (p<0,01) 
(L) = 10.9091 

(P) = 17.5909 

Ada perbedaan 

sangat signifikan 

Rasa dibutuhkan 0,000 (p<0,01) 
(L) = 14.1818 

(P) = 23.5455 

Ada perbedaan 

sangat signifikan 

Keterangan : (L) : Laki-laki, (P) : Perempuan.  
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Tabel di atas menunjukkan bahwa pada ketiga aspek harga diri yaitu (rasa 

dihormati, rasa mampu, dan rasa dibutuhkan) ternyata perempuan lebih tinggi 

secara sangat signifikan di bandingkan dengan laki-laki.  

 

5.2. Pembahasan   

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan teknik t-

test diperoleh hasil antara hasil dari analisis data tersebut menunjukkan nilai t = -

6,198 dan (p<0,05). Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan 

pada variable harga diri ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Hal ini dilihat dari 

hasil mean dimana laki-laki lebih rendah (mean 44,05) daripada perempuan (mean 

65,77). Mean hipotetik = 57,5 dan standart deviasi hipotetik = 11,5.  

Hasil analisis pada ketiga komponen aspek harga diri yaitu rasa dihormati, 

rasa mampu, dan rasa dibutuhkan dapat dilihat pada tabel 5.1.2. hasil uji t-tes 

aspek harga diri. Pada komponen rasa dihormati, laki-laki dan perempuan berbeda 

secara signifikan dengan dibuktikan dari hasil mean pada laki-laki (mean 18.9545) 

dan pada perempuan (mean 24.6364). Dengan demikian disimpulkan bahwa ada 

perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan pada komponen rasa 

dihormati yaitu rasa dihormati pada laki-laki lebih rendah.  

Pada komponen rasa mampu, laki-laki dan perempuan berbeda secara 

signifikan dengan dibuktikan dari hasil mean pada laki-laki (mean 10.9091) dan 

pada perempuan (mean 17.5909). Dengan demikian disimpulkan bahwa ada 

perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan pada komponen rasa mampu 

yaitu rasa mampu pada laki-laki lebih rendah.  

Pada komponen rasa dibutuhkan, laki-laki dan perempuan berbeda secara 

signifikan dengan dibuktikan dari hasil mean pada laki-laki (mean 14.1818) dan 
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pada perempuan (mean 23.5455). Dengan demikian disimpulkan bahwa ada 

perbedaan siginifikan antara laki-laki dan perempuan pada komponen rasa 

dibutuhkan yaitu rasa dibutuhkan pada laki-laki lebih rendah.  

Dari presentase diatas dapat dibedakan bahwa laki-laki dengan pasca 

stroke memiliki harga diri yang rendah, menjadi pasif, tidak berdaya, 

menggantungkan kebutuhan pada anggota keluarga lain dan tidak bisa 

menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yaitu bekerja untuk 

menafkahi keluarga.  

Brannon (dalam Mujab, dkk, 2006) menyatakan peran laki-laki dalam 

masyarakat pada umumnya memiliki peranan penting sebagai pemimpin dalam 

segala kegiatan, pribadi yang bertanggung jawab, sosok yang maskulin dan 

tangguh, memiliki sikap percaya diri yang tinggi, berorientasi mengejar 

kesuksesan dan merasa lebih unggul daripada perempuan serta diakui oleh 

masyarakat sehingga memiliki harga diri yang lebih tinggi.  

Brannon menyatakan peran perempuan dalam masyarakat pada umumnya 

memiliki peran lemah lembut, sopan, patuh dan pandai dalam mengurus rumah 

tangga (dalam Mujab, dkk, 2006). Sejalan dengan Santrock (2002) menyatakan 

bahwa karakter perempuan secara luas adalah bersifat keibuan, pandai 

mengasuh, mengurus rumah tangga, senang dalam berdiskusi, mudah bergaul, 

dan kurang memiliki harga diri. 

Adanya perbedaan yang signifikan tersebut sesuai dengan pendapat Ketua 

Umum Yayasan Stroke Indonesia, Laksamana TNI (Pur) Sudomo yang 

menyatakan bahwa Insan Pasca Stroke (IPS) biasanya akan merasa rendah diri, 

menarik diri, selalu ingin diperhatikan untuk menarik simpati lebih dari orang-orang 
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sekitar sehingga menimbulkan harga diri yang rendah pada diri seseorang dengan 

pasca stroke.  

Dweck, Davidson, Nelson, dan Erna (dalam Buss, 1995) mengemukakan 

bahwa perbedaan jenis kelamin terbukti mempengaruhi harga diri. Laki-laki yang 

gagal mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kurang beruntung, sedangkan 

perempuan yang gagal mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena kurang 

kemampuan. Harga diri laki-laki biasanya diperoleh dari keberhasilan pada suatu 

tugas. Harga diri perempuan diperoleh dari penghargaan sosial. Tekanan sosial, 

peran sosial dan tuntutan sosial yang ditujukan masyarakat terhadap laki-laki dan 

perempuan, khususnya bagi penderita pasca stroke sangat memiliki dampak dan 

berpengaruh pada harga diri penderita. Hal ini juga dapat mempengaruhi rasa 

dihormati, rasa mampu, dan rasa dibutuhkan dari lingkungan sekitar.   

Dari hasil penelitian ini juga ditemukan jumlah orang yang memiliki harga 

diri sangat tinggi dalam kelompok berjumlah 10 orang, tinggi berjumlah 8 orang, 

sedang berjumlah 20 orang, kurang berjumlah 5 orang dan sangat kurang 

berjumlah 1 orang. Pada jumlah laki-laki yang memiliki harga diri sangat tinggi 

berjumlah 3 orang, tinggi berjumlah 2 orang, sedang berjumlah 11 orang, kurang 

berjumlah 5 orang dan sangat kurang berjumlah 1 orang. Pada jumlah perempuan 

yang memiliki harga diri tinggi sangat tinggi berjumlah 8 orang, tinggi berjumlah 3 

orang, sedang berjumlah 5 orang, kurang berjumlah 5 orang dan sangat kurang 

berjumlah 1 orang, artinya dalam penelitian ini harga diri laki-laki sangat rendah 

dan harga diri perempuan tinggi.  

Secara keseluruhan, pelaksanaan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari 

kekurangan dan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama dalam 

penelitian ini disebabkan oleh penggunaan system try out terpakai. Sistem try out 



39 
 

 
 

terpakai yaitu memberikan beberapa keuntungan seperti efisiensi biaya, waktu, 

dan dapat dikenakan pada jumlah subyek yang terbatas serta kesamaan kondisi 

subyek yang digunakan sebagai data penelitian. Meskipun demikian, tidak dapat 

dipungkiri bahwa penggunaan system ini juga mempunyai beberapa kelemahan 

yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, yaitu pengambilan data 

hanya dilakukan satu kali saja. Data tersebut digunakan sebagai uji coba 

sekaligus data penelitian sehingga item-item yang tidak valid ikut dikerjakan 

oleh subyek sehingga memungkinkan adanya hal yang mencemari 

penelitian. Item-tem yang tidak valid pada akhirnya dianggap sebagai item 

gugur dan tidak diikutkan dalam pengolahan data selanjutnya, sehingga 

jumlah item yang dipakai dalam pengolahan data selanjutnya menjadi 

kurang.  

2. Pada saat mengisi skala ada beberapa subyek yang membaca dan 

menjawab dengan tergesa-gesa karena hendak istirahat tidur. Selain itu, 

beberapa subyek yang sama sekali tidak bisa menangkap kalimat yang 

peneliti tanyakan. Dan adapula subyek yang meminta perawat atau 

pendamping untuk membantu mengisikan skala. Ada banyak subyek yang 

berdasarkan observasi peneliti tampaknya sangat butuh orang lain yaitu 

teman, sahabat untuk berbagi cerita pengalaman tentang sakit yang diderita.  

3. Beberapa subyek sangat menyukai adanya sesi tanya jawab dikarenakan 

ingin sekali berdiskusi dan menceritakan pengalaman mengenai sakit yang 

diderita.  


