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BAB5

HASILDANPEMBAHASAN

5.1. HasilPenelitian

5.1.1. UjiAsumsi

Sebelum penelitimenganalisdataapakahsesuaidenganhipotesis

atautidak,penelitiharusmelakukanujiasumsiterlebihdahulu.Tujuan

dariujiasumsiyaituuntukmengetahuiapakahdatayangtersebarnormal,

apakah populasiyang digunakan memilikivarians yang sama atau

homogen.Lampiranujiasumsidapatdilihatpadalampiran.

a. UjiNormalitas

Ujinormalitas bertujuan untuk mengetahuisebaran data

normalatau tidak.Alatyang digunakan adalah One Sample

KolmogorovSmirnovTest.Dasarpengambilankeputusan,nilai

p>0,05 dinyatakan sebaran data normal sehingga asumsi

normalitasterpenuhi.

1.PenerimaanDiri

Hasilujinormalitaspadaskalapenerimaandiridiperoleh

nilaiKolmogorov-Smirnovsebesar0,662dannilaip=0,772(p

>0,05)yangberartidataterdistribusiatautersebardengan

normal.

2.DukunganSosial

Ujinormalitaspadaskaladukungansosialdiperolehnilai

Kolmogorov-Smirnovsebesar0,882dannilaip=0,419(p>

0,05)yang berartidata terdistribusiatau tersebardengan
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normal.

b. UjiLinieritas

Ujilinieritas bertujuan untuk mengetahuiapakah antara

variabelindependendenganvariabeldependenmemilikihubungan

yang linier.Alatyang digunakan adalah ujiF,dimana antara

variabel independen dengan variabel dependen dinyatakan

memilikihubunganlinierapabilamemilikinilaip<0,05.Hasiluji

linieritasdiperolehnilaiF=28,257ataunilaip=0,000(nilaip<0,05)

yangberartiantaraskalapenerimaandiridenganskaladukungan

sosialpada mahasiswa darikeluarga broken home memilkiki

hubunganyanglinier.

5.1.2. UjiHipotesis

Setelahmelakukanujiasumsi,penelitimelakukanujihipotesis

dengan menggunakan teknik korelasionalproduct moment dengan

bantuanprogram SPSSversi17.Ujihipotesisbertujuanuntukmengetahui

apakah hipotesispenelitian iniditerimaatau tidak.Berdasarkan hasil

analisisdata,diperolehkoefisienkorelasiantaradukungansosialdan

penerimaandiriadalahsebesar =0,653denganp<0,01yangberartirxy

terdapathubunganpositifyangsangatsignifikanantaradukungansosial

danpenerimaandiri.

5.2. Pembahasan

Berdasarkanpenyebarankuesioneryangdilakukanpenelitidengansubjek



43

yangsesuaikriteriaberjumlah40mahasiswa,hasilpengujiandataujikorelasi

antaradukungansosialdanpenerimaandirisebesar =0,653denganp<0,01,rxy

yangberartiadahubunganpositifyangsangatsignifikanantaradukungansosial

danpenerimaandiripadamahasiswadarikeluargabrokenhome.Olehkarenaitu,

semakintinggidukungansosialmakasemakintinggipenerimaandirinya.

Hasilkorelasiyangpositifsecarasignifikanantaradukungansosialdan

penerimaan diritersebut.Halinimenunjukkan kemampuan penerimaan diri

dipengaruhiolehdukungansosial.Tidakadanyadukungansosialakanmembuat

anakmerasacemas,depresidan mengalamiketidakpuasan hidup sehingga

menggangguprosespenerimaandiri(Lestari,2016).Rogersmengatakanbahwa

jikaindividuditerimasecarapositifolehoranglain,individuituakancenderung

untukmengembangkansikappositifterhadapdirisendiridanlebihmenerimadiri

sendiri(dalam Happynda,2017).Ketikaindividutidakmendapatkandukungan

sosial, individu akan merasa cemas, depresi sehingga sulit untuk

mengembangkansikappositifataudapatmenggangguprosespenerimaandiri.

Mahasiswadapatdigolongkanpadamasaremajaakhirsampaimasa

dewasaawaldandilihatdarisegiperkembangan,tugaspadausiamahasiswaini

ialahpemantapanpendirianhidup(Kurnia,2014).Pemantapanpendirianhidup

akanlebihmudahjikamahasiswamenerimadirinya.Jikapenerimaandirinya

rendahindividuakanmerasakurangpercayadiri,maluhinggamengasingkan

dirinyasehinggadapatmengakibatkan penerimaan dirinyaterancam.Seperti

yangdikatakanAlfiana(2018)apabilapenerimaandirimencapaititikterendah

selamarentangkehidupanmasaremajaataupenerimaandirinyaakanterancam,

jikaanakmerasatidakdicintailagiatautidakdiinginkanolehorangtua.

Dalam peneilitaninidiperolehnilai sebesar0,653yangberadapadarxy
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kategoricukup(Sarwono,2006).Sumbanganefektifdukungansosialterhadap

penerimaandirisebesar42,6%,faktor-faktorlainsebanyak57,4% yaituadanya

pemahamantentangdirisendiri,adanyaharapanyangrealistik,tidakadanya

hambatan di dalam lingkungan, sikap-sikap anggota masyarakat yang

menyenangkan,tidak adanya gangguan emosionalyang berat,pengaruh

keberhasilanyang dialami,baiksecarakuantitatifmaupunkualitatif,identifikasi

denganorangyangmemilikipenyesuaiandiriyangbaik,adanyaperspektifdiri

yangluas,pendidikanyangbaikpadamasaanak-anak,konsepdiriyangstabil

(Noviani,2016).

Dukungansosialterdiridaridukunganemosional,dukunganpenghargaan,

dukungan instrumentaldan dukungan informasi.Beberapa bentukdukungan

emosionalyaitu mendapatkan rasa empati,perhatian dan kepedulian dari

orangtua sehingga mahasiswa darikeluarga broken home tingkat/ resiko

kecemasan,depresi,tekananhidup,konflikkeluarga,perilakuantisosiallebih

rendahdanlebihmudahdalam menerimadirisendiribaikkelemahanmaupun

kelebihan yang dimilikinya.Dukungan penghargaan antaralain mendapatkan

penghargaanpositifdariorangtua,mendapatkanpersetujuanterhadapidedan

pendapat,dan mendapatkan dorongan semangatdariorangtua.Dukungan

penghargaanmembuatmahasiswadarikeluargabrokenhomememilikisuatu

pandanganpositifmengenaisiapadirinyayangsebenar-benarnya.Individuyang

mendapatkandukunganinstrumentalsepertimendapatkanbantuanlangsung

berupatindakan,materialdanfasilitasdariorangtuasehinggamahasiswadari

keluargabrokenhomelebihmudahdalam menerimadirisendiribaikkelemahan

maupun kelebihan yang dimilikinya.Individu yang mendapatkan dukungan

informasi seperti mendapatkan nasehat atau saran dari orangtua,dan
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mendapatkanpengarahanataupetunjukdariorangtuamakamahasiswadari

keluargabrokenhomeakanlebihmudahmemahamidiriapaadanya.Individu

yang mendapatkan dukungan emosional,dukungan penghargaan,dukungan

instrumental,dandukunganinformasiakancenderunguntukmengembangkan

sikappositifterhadapdirisendiridanlebihmenerimadirisendiri(Rogersdalam

Happynda,2017).

Selain itu penelitimelakukan ujiperbedaan untukmelihatperbedaan

penerimaandiriantaralaki-lakidanperempuan.Berdasarkanhasilujitdiperoleh

thitung = -0,367 dan nilaip = 0,716 (p >0,05)yang menunjukkan tidakada

perbedaansignifikanpenerimaandiriantaralaki-lakidanperempuan.Halini

menunjukkanbahwalaki-lakidanperempuandarikeluargabrokenhomememiliki

permasalahanpenerimaandiriyangmirip.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan mengenaipenerimaan diri,

meanempirikyangdidapatsebesar131,98danmeanhipotetik108dengan

standardefiasi19,5.Halinimenunjukkanbahwapenerimaandirimemilikitingkat

yangsedang.Dukungansosialmemilikimeanempiriksebesar98,45danmean

hipotetik87denganstandardefiasi16,9.Makadapatdilihatbahwadukungan

sosialtermasukdalam tingkatansedang.

Diterimanyahipotesisdalam penelitianinimenunjukkanapabilatetap

mendapatkandukungansosialmakaakanmembuatmeningkatnyapenerimaan

diri.Begitupulasebaliknyaapabilatidakmendapatkandukungansosialmaka

tidakmudahdalam prosespenerimaandirinya.

Padapenelitianini,jenisyangberpengaruhsecarasignifikanterhadap

penerimaan diripada mahasiswa darikeluarga broken home adalah jenis

dukunganinstrumental.Jenisdukunganinstrumentalbernilair=0,662dengan
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presentase 43,8%.Dukungan instrumentalsebagaidukungan pertolongan,

dukungan nyata atau dukungan material.Mahasiswa sangatmembutuhkan

bantuanfinansialataubantuandalam menyelesaikantugasketikaberadadalam

kondisistress,karenamahasiswamerupakanmasadewasadini

Sejalan dengan penelitian ini, terdapat juga penelitian-penelitian

sebelumnyayangmemperkuathasilyangtelahdidapatkandaripenelitianini.

Happynda (2017), Marni & Yuniawati (2015), Djalaluddin (2018) yang

menyimpulkanadahubunganantaradukungansosialdanpenerimaandiri.

Setiapmahasiswaperludapatmenerimadirinyadenganbaikdanakan

mampu menerima kelemahan dan kelebihan yang dimiliki.Oleh karena itu,

mahasiswamembutuhkandukungansosialyangtinggiuntukmengurangiresiko

adanyagangguanpsikologissepertitekananhidup,konflikkeluarga,perilaku

antisosial,kecemasan,dandepresi.

Pada penelitian ini,penelitimenyadariketerbatasan dalam penelitian,

yaitu:

1.Saatpengambilandatapenelitikesulitandalam menyebarkankuesioner,

dikarenakanketerbatasansubjekmakadariitupenelitimelakukantryout

terpakai.

2.Karenaketerbatasansubjek,penelitimembutuhkanwaktulamauntuk

menyebarkankuesioner.
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