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BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Uji Asumsi

Uji asumsi dilakukan penulis terlebih dahulu sebelum memulai melakukan

analisis data untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau tidak.

Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui normal atau tidak persebaran data

dan juga untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear

atau tidak secara signifikan.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas diunakan untuk mengetahui data tersebar secara normal atau

tidak. Uji normalitas ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smimnov dengan data

normal bila taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 (p>0,05). Berikut hasil

penelitian uji normalitas:

a. Penerimaan diri

Uji normalitas pada skala penerimaan diri diperoleh nilai Kolmogorov-

Smimnov sebesar 1.288 (p>0,05) yang berarti penyebaran data pada variabel

penerimaan diri terdistribusi normal.

b. Dukungan sosial

Uji normalitas pada skala dukungan sosial diperoleh nilai Kolmogorov-

Smimnov sebesar sebesar 1.015 (p>0,05) yang berarti penyebaran data pada

variabel dukungan sosial terdistribusi normal.
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2. Uji Linearitas

Hasil uji lineritas pada variabel penerimaan diri dan dukungan sosial

menujukan korelasi yang linear, yaitu Flinear sebesar 9.812 (p<0,01) yang berarti

terdapat hubungan linear antara kedua Variabel.

5.1.2 Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya penulis melakukan uji hipotesis

dengan menggunakan bantuan program statistika komputer. Teknik analisis yang

dipakai adalah korelasi product moment pearson. Hasil yang diperoleh dari

korelasi dukungan sosial dan penerimaan diri sebesar rxy = 0,367 (p<0,01) berarti

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dan

penerimaan diri.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan penyebaran skala yang sudah peneliti lakukan dengan subjek

yang sesuai dengan kriteria berjumlah 65 orangtua yang memiliki ABK, hasil uji

hipotesis korelasi antara penerimaan diri dan dukungan sosial sebesar rxy =

0,367 (p<0,01), yang berarti ada hubungan yang positif yang sangat signifikan

antara dukungan sosial dan penerimaan diri, semakin tinggi dukungan sosial

makan semakin tinggi pula penerimaan diri yang didaptkan oleh orangtua yang

memiliki ABK, begitu sebaliknya. Hal ini menunjukan bahwa hasil hipotesis yang

telah peneliti ajukan diterima.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kania & Yanuvianti

(2011) didapati bahwa ada hubungan positif yang tinggi antara dukungan sosial

dan penerimaan diri pada ibu yang memiliki ABK. Selain itu Twistiandayani &

RatnaHandika (2015) dalam penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan

antara dukungan sosial (keluarga) dengan penerimaan diri pada orangtua yang
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memiliki ABK. Tidak mudah bagi orangtua (suami dan istri) untuk menerima

kondisi sang anak yang memiliki kebutuhan khusus sebelum sampai pada tahap

penerimaan (Nurul ‘Azizah Rahmawati,Machmuroch, 2015).

Masalah psikologis juga berpengaruh terhadap orangtua ketika mereka

mendapati anaknya memiliki perbedaan dengan anak yang lain. Akan muncul

perarasaan kaget, marah, kecewa dan bertanya kepada Tuhan mengapa hal

tersebut terjadi pada mereka akan dialami oleh orangtua yang memiliki anak

dengan kebutuhan khusus (Simanjutak & Simatupang, 2018). Setiap orangtua

memiliki reaksi yang berbeda dalam menerima dirinya dan kondisi anaknya.

Serupa dengan Faradina (2016) dalam hasil penulisannya yang mengungkapkan

bahwa ketiga subjek penulisannya memiliki penerimaan diri yang berbeda-beda

dalam menerima kondisi anaknya yang memiliki kebutuhan khusus.

Penerimaan diri adalah salah satu langkah utama untuk dapat menciptakan

perubahan dalam hidup seseorang khususnya orangtua yang memiliki ABK

(White dalam Selvi & Sudarji, 2017). Orangtua harus dapat menerima dirinya dan

jangan memiliki pikiran yang buruk bahwa dirinya gagal, namun setiap orangtua

harus memiliki penerimaan diri agar dapat menerima segala kekurangan yang

ada pada dirinya. Penerimaan diri pada orangtua dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang berbeda. Salah satunya adalah faktor dukungan sosial yang menjadi

salah satu peran penting dalam penerimaan diri pada seseorang.

Orangtua yang memiliki ABK jika mendapatkan perlakuan dari lingkungan

sosial yang mendukung akan membantunya untuk dapat menerima dirinya

dengan lebih baik, begitu sebaliknya jika orangtua tidak mendapat dukungan

sosial dari lingkungan sekitarnya maka akan sulit untuk menerima dirinya

(Hurlock dalam Levianti & Melati, 2013). Dukungan sosial memiliki pengaruh
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yang cukup kuat dalam proses penerimaan diri pada seseorang (Cobb dalam

Bilgin & Taş, 2018). Pemberian dukungan yang dirasakan, baik instrumental

maupun ekspresif,berasal dari komunitas, jejaring sosial, dan teman dekat (Lin,

Dean, dan Ensell dalam Hombrados-mendieta, Dominguez-fuentes, Garcia-leiva,

& Castro-trav, 2012).

Dukungan sosial dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian

materi seperti meminjamkan uang, memberi bantuan berupa suatu informasi

yang dibutuhkan dan menenangkan atau menentramkan hati individu agar

dirinya merasa berharga (Taylor, 2012).

Pada penelitian ini, ada beberapa bentuk yang berpengaruh sangat

signifikan terhadap penerimaan diri yaitu bentuk Emotional Support (dukungan

emosional) bernilai r= 0,371(p<0,01). Bentuk Emotional Support berkaitan

dengan pemberian dukungan kepada orangtua dari anak berkebutuhan khusus

dengan menentramkan hati orangtua bahwa mereka berharga dan dipedulikikan

(Taylor, 2012). Dukungan yang diberikan oleh orang terdekat, keluarga,

komunitas yang diberikan tanpa batas dapat menghilangkan perasaan bersalah,

menyesal, tidak berdaya dan malu pada orangtua yang memiliki ABK

(Simanjutak & Simatupang, 2018). Orangtua yang mendapatkan dukungan sosial

emosional, akan memiliki penerimaan diri yang kuat terhadap dirinya dalam

merawat dan menerima kondisi sang anak. Seperti pada skala dukungan sosial

yang mengungkapkan bentuk Emotional Support (dukungan emosional) dimana

orangtua mendapatkan suatu perasaan dan tetap merasa dihargai oleh keluarga

dan temannya.

Selain bentuk Emotional Support, bentuk kedua yang mempengaruhi secara

signifikan penerimaan diri adalah Informational Support bernilai r = 0,244
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(p<0,05). Bentuk Informational Support berkaitan dengan pemberian informasi

yang dibutuhkan, untuk membantu orantua yang memiliki ABK dalam memahami

keadaan dan mengerti bagaimana cara penanganan yang dapat dilakukan

(Taylor, 2012). Penerimaan orangtua yang memiliki ABK tidak dapat lepas dari

jangkauan pengetahuan yang luas tentang ABK. Pemberian suatu informasi atau

pengetahuan dari orang yang ahli dibidangnya, guru yang menangani ABK,

psikolgi anak dan rekan sesama orangtua yang memiliki anak dengan kebutuhan

khusus akan memberi dampak pada orangtua dalam membantu memahamai

kondisi anaknya yang memiliki kebutuhan khusus (Simanjutak & Simatupang,

2018).Seperti pada salah satu skala dukungan sosial yang mengungkapkan

abentuk Informational Support dimana orangtuaa mendapatkan suatu informasi

tentang kemajuan anaknya di sekolah dan mendapat submber bacaan dari

keluarga.

Bentuk terakhir yang berpengaruh signifikan yaitu aspek Tangible Assistance

(pendampingan nyata), bernilai r = 0,222 (p<0,05). BentukTangible Assistance

berkaitan dengan memberi bantuan materiil, seperti pelayanan, bantuan

keuangan atau barang kepada orangtua yang memiliki ABK (Taylor, 2012). Anak

yang memiliki kebutuhan khusus memiliki lebih banyak pengeluaran untuk

kesehatan atau berobat dan pendidikan dan terkadang orantua kesusahan untuk

mendapatkan atau memenuhi (Gusrianti, Winarni, & Faradz, 2018),dengan

diperolehnya bantuan dari orang terdekat seperti teman, keluarga dan sahabat

akan membantu orangtua dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan sang

anak.

Pada variabel penerimaan diri didapatkan hasil 13 subjek atau 20.0%

dengan kategori rendah, 38 subjek atau 58.5% dengan kategori sedang, dan 14
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subjek atau 21,5% dengan kategori tinggi. Kesimpulan yang diambil dari

keseluruhan subjek adalah subjek yang memiliki penerimaan diri masuk dalam

kategori sedang (rata-rata bawah). Kategori sedang (rata-rata bawah) menurut

Devina & Penny (2016) secara umum tiap orangtua akan melewati lima fase

menurut Kubler Ross, yaitu denial, anger, bargaining, depression dan

acceptance. Kelima fase tersebut dapat terjadi ketika orangtua mengetahui

bahwa anak yang mereka lahirkan memiliki kebutuhan khusus. Ada beberapa

fase yang terjadi secara tumpang tindih, dan ada pula yang mengalami

kemunduran saat proses penerimaan diri, ketika sudah maju ke fase berikutnya,

masih mengalami fase sebelumnya. Orangtua terkadang sudah mencapai tahap

acceptance, namun ada berbagai proses yang membuat orangtua tidak selalu

dapat bergerak maju, ada beberapa yang bergerak mundur. Hal tersebut dapat

terjadi ketika orangtua sudah memiliki harapan, namun harapan tersebut tidak

tercapai, dan akhirnya mereka mengalami suatu kemunduran karena merasa

usaha yang sudah dilakukan sia-sia. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan

bahwa penerimaan diri tidak berarti orangtua mampu menerima begitu saja

kondisi yang ada tanpa berusaha untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih

baik lagi.

Pada variabel dukungan sosial didapatkan hasil 7 subjek atau 10.8% dengan

kategori rendah, 45 subjek atau 69,2% dengan kategori sedang, dan 13 subjek

atau 20.0% dengan kategori tinggi. Kesimpulan yang diambil dari keseluruhan

subjek adalah subjek yang memiliki dukungan sosial masuk dalam kategori

sedang. Pada saat orangtua mengalami suatu kemunduran dalam proses

penerimaan dirinya, orangtua akan mendapatkan harapan baru jika ada orang

lain yang dapat mendukungnya, Karena dengan adanya dukungan sosial yang
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ada disekitar orangtua yang memiliki anak berkebuthan khusus dapat membantu

orangtua untuk mencapai fase berikutnya dan hingga pada akhirnya dapat

membantu orangtua untuk dapat menerima dirinya (Devina & Penny, 2016).

Dukungan sosial menjadi salah satu faktor penting dalam penerimaan diri

orangtua yang memiliki ABK. Dukungan dapat diberikan melalui dari keluarga,

komunitas, konselor, perwawat medis (Gusrianti dkk., 2018) .Dukungan sosial

yang berpengaruh dan dapat membantu proses penerimaan diri orangtua

menurut Taylor (2012) berupa pemberian bantuan materi, informasi dan memberi

penghiburan untuk menenangkan hati orangtua yang memiliki ABK.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dukungan sosial memiliki sumbangan

efektif sebanyak 13,46%. Sisanya 86,54% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

yang dapat mempengaruhi antara lain usia, pemdidikan,pola asuh orangtua dan

keadaan fisik (Sari & Nuryoto, 2002). Jika dukungan sosial tidak diperloeh maka

beban yang dialami oarangtua yang memiliki ABK terasa semakin berat dan sulit

untuk menerima dirinya (Marni & Yuniawati, 2015).

Dalam penelitian yang sudah penulis lakukan, masih terdapat kekurangan

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian diantaranya yaitu:

1. Tidak semua orangtua yang memiliki ABK menunggu anaknya sekolah

dan bersedia untuk mengisi skala.

2. Peneliti kesulitan dalam mengontrol seluruh orangtua yang memiliki ABK

karena ada beberapa skala yang diisi orangtua di rumah dan ada

beberapa orangtua yang berdiskusi saat menjawab skala.
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