
 

 

 

BAB V 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

5.1 Uji Asumsi 
 

Setelah menyebarkan angket schadenfreude melalui google form, 

kemudian data yang telah diperoleh dianalisis dan diolah terlebih dahulu dengan 

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji asumsi pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Release 16.0. 

5.1.1 Uji normalitas 
 

Uji normalitas yang akan digunakan pada penelitian dengan metode komparatif 

adalah uji normalitas pada nilai residual standar, bukan nilai normalitas untuk 

masing-masing variabel yang ada pada penelitian. Langkah pertama untuk 

melakukan uji normalitas adalah memunculkan nilai residual standar, setelah nilai 

residual standar muncul langkah selanjutnya adalah mencari nilai normalitas 

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnova. Uji normalitas pada laki-laki 

memperoleh nilai sig. Kolmogorov-Smirnova sebesar 0.070 (p>0.05), yang artinya 

data tersebut berdistribusi normal, sedangkan uji normalitas pada perempuan 

memperoleh nilai sig. Kolmogorov-Smirnova sebesar 0.200 (p>0.05), yang artinya 

data tersebut berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dilakukan pada jenjang pendidikan dengan 

memperoleh hasil sebagai berikut. Nilai sig. Kolmogorov-Smirnova pada 

pendidikan dasar sebesar 0.295 (p>0.05), yang artinya data tersebut berdistribusi 

normal, sedangkan nilai sig. Kolmogorov-Smirnova pada pendidikan menengah 

sebesar 0.112 (p>0.05), yang artinya data tersebut berdistribusi normal, dan nilai 
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sig. Kolmogorov-Smirnova pada pendidikan tinggi sebesar 0.086 (p>0.05), yang 

artinya data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tersebut memiliki distribusi 

normal, maka asumsi normalitas terpenuhi. 

5.1.2 Uji homogenitas 

 
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian dalam 

variabel penelitian bersifat homogen atau heterogen, selain itu uji homogenitas  

ini merupakan salah satu langkah penting sebelum melakukan uji asumsi two 

way anova. Uji homogenitas ini akan dilakukan dengan menggunakan Levene’s 

test of equality of error variances, dengan memperoleh nilai sig. Levene’s test of 

equality of error variances sebesar 0.097 (p>0.05), yang artinya ketiga sampel 

memiliki varians schadenfreude yang sama atau homogen. 

5.1.3 Uji hipotesis 
 

Uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilakukan setelah uji normalitas dan 

uji homogenitas dilakukan dan memenuhi persyaratan, yaitu apabila data 

berdistribusi normal dan varian variabel bersifat sama atau homogen. Uji 

hipotesis pada penelitian ini akan menggunakan program Stastitical Packages for 

Social Sciences (SPSS) versi 16.0. Pada uji hipotesis ini dapat diperoleh tiga 

kesimpulan, yaitu pertama ada/ tidak ada perbedaan intensitas schadenfreude 

berdasarkan gender, kedua ada/ tidak ada perbedaan intensitas schadenfreude 

berdasarkan jenjang pendidikan, dan kesimpulan terakhir ada/ tidak ada interaksi 

antara jenis kelamin dan jenjang pendidikan. 
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Tabel 5 1 Hasil uji hipotesis 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:intensitas schadenfreude 

 
 
Source 

Type III Sum of 
Squares 

 
 

Df 

 
 

Mean Square 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Corrected Model 11371.009a 5 2274.202 10.171 .000 

Intercept 122070.437 1 122070.437 545.953 .000 

gender 523.707 1 523.707 2.342 .029 

pendidikan 3265.206 2 1632.603 7.302 .001 

gender * pendidikan 472.541 2 236.270 1.057 .352 

Error 21017.581 94 223.591   

Total 395877.000 100    

Corrected Total 32388.590 99    

a. R Squared = ,351 (Adjusted R Squared = ,317) 

 

 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan test of between- 

subjects effects diperoleh nilai sig. sebesar 0.029 (p<0.05) pada jenis kelamin, 

yang artinya ada perbedaan tingkat intensitas schadenfreude antara laki-laki dan 

perempuan. Pada jenjang pendidikan diperoleh nilai sig. sebesar 0.001 (p<0.05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan intensitas schadenfreude 

antara individu dengan jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, 

ataupun seseorang dengan jenjang pendidikan tinggi. Interaksi antara gender 

dan jenjang pendidikan memperoleh hasil sig. sebesar 0.352 (p>0.05), yang 

berarti tidak ada interaksi antara jenis kelamin dengan jenjang pendidikan 

seseorang dalam menentukan intensitas schadenfreude dalam bersosial media. 
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5.2 Hasil Analisis Data 
 

Penelitian ini melibatkan 100 partisipan yang seluruhnya sudah dipastikan 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, karena persyaratan 

dan petunjuk pengisian juga telah dicantumkan dalam angket schadenfreude 

pada google form yang disebar. 100 partisipan tersebut terdiri dari, 62 partisipan 

perempuan dengan persentase 62% dan 38 partisipan laki-laki dengan 

persentase 38%. Untuk lebih detail peneliti akan memaparkan hasil temuan 

penelitian kedalam tabel di bawah sebagai berikut 

Tabel 5 2 Persebaran jenjang pendidikan responden 
 

No. Jenjang pendidikan Jumlah Persentase 

1. Pendidikan dasar (SMP) 9 54% 

2. Pendidikan menengah 
(SMA/SMK) 

54 37% 

3. Pendidikan tinggi (Diploma, 
Sarjana, Magister, Doktor) 

37 9% 

Jumlah  100 100% 

 

Seperti yang sudah dipaparkan seperti pada tabel diatas, diketahui 

terdapat seratus partisipan yang terdiri dari Sembilan partisipan dengan lulusan 

pendidikan dasar (SMP) dengan persentase 9%, 54 partisipan yang lulusan 

pendidikan menengah (SMA/ SMK) dengan persentase 54%, dan 37 partisipan 

yang sedang atau sudah lulus pada jenjang pendidikan tinggi Pendidikan tinggi 

(Diploma, Sarjana, Magister, Doktor) dengan persentase 37%. 

Tabel 5 3 persebaran usia responden 
 

No. UsiaPartisipan Jumlah Persentase 

1. 18 – 20 tahun 25 25% 
2. 21 – 23 tahun 58 58% 
3. 24 – 25 tahun 17 17% 

Jumlah  100 100% 
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Dalam angket schadenfreude yang disebar peneliti mengelompokan usia 

pada generasi z menjadi tiga kelompok yaitu, pada kelompok pertama terdiri dari 

partisipan yang berusia 18 – 20 tahun, kelompok kedua berusia 21 – 23 tahun, 

dan kelompok terakhir terdiri dari partisipan yang berusia 24 – 25 tahun. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui angka persebaran usia pada 

penelitian sebagai berikut. Kelompok usia pertama terdapat 25 partisipan dengan 

persentase 25%, kelompok usia kedua terdapat sebanyak 58 partisipan dengan 

persentasi 58%, dan kelompok usia ketiga ada 17 pasrtisipan dengan persentase 

17%. 

Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan membandingkan 

gender yaitu antara laki-laki dengan perempuan dan membandingkan jenjang 

pendidikan yaitu antara pendidikan dasar (SMP), pendidikan menengah (SMA/ 

SMK), dan pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Doktor). Untuk 

melakukan uji hipotesis dengan two way anova, ada dua hal yang wajib  

dilakukan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah uji normalitas, karena untuk melakukan uji two way anova data 

pada penelitian harus berdistribusi normal. 
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Gambar 5 1 Diagram normal Q-Q plot of standardized residual for schadenfreude 

 
 

 
Dapat dilihat dari diagram normal Q-Q plot of standardized residual for 

schadenfreude titik-titik ploting dari hasil output SPSS berada di sekitar garis 

diagonal, yang artinya data berdistribusi normal. 

 
 

Gambar 5 2 Diagram detrended normal Q-Q plot of standardized residual for schadenfreude 
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Berdasarkan diagram yang telah dipaparkan seperti diatas dapat 

disimpulkan bahwa, pada penelitian ini data berdistribusi normal. Terlihat dari 

persebaran data yang tidak jauh dari garis, selain itu juga dapat dilihat dari nilai 

sig. shapiro-wilk yaitu sebesar 0.133 angka tersebut lebih besar dari 0.05 yang 

artinya data berdistribusi normal. Penelitian dengan metode komparatif uji 

normalitas yang digunakan bukanlah uji normalitas pada masing-masing variabel 

penelitian, melainkan uji normalitas pada nilai standar residual. 

Secara statistik deskriptif jika dipaparkan berdasarkan nilai rata-rata, 

responden laki-laki memiliki nilai rata-rata sebesar 54.05 sedangkan responden 

perempuan memiliki nilai rata-rata sebesar 64.11. Itu berarti nilai rata-rata yang 

dimiliki responden perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata 

responden laki-laki. Jika dilihat dari nilai rata-rata jenjang pendidikan, responden 

dengan pendidikan dasar memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan nilai sebesar 

91.78, disusul dengan responden dengan pendidikan menengah yang memiliki 

nilai rata-rata sebesar 59.03, dan responden dengan pendidikan tinggi memiliki 

nilai rata-rata terendah dari kedua jenjang pendidikan sebelumnya dengan nilai 

rata-rata sebesar 55.81. 

Setelah pemaparan secara statistik deskriptif dilakukan, langkah 

selanjutnya yang wajib dilakukan adalah uji homogenitas. Pada penelitian 

dengan metode komparatif, uji homogenitas yang dilakukan akan menggunakan 

Levene’s test of equality of error variances dengan melihat nilai sig. yang 

dihasilkan. Dari uji homogenitas yang telah dilakukan menghasilkan nilai 

Levene’s test of equality of error variances dengan nilai sig. sebesar 0.097, nilai 

tersebut lebih besar dari 0.05, artinya varian variabel bersifat homogen atau 

sama. Apabila hasil olah data yang telah dilakukan menunjukan data 
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berdistribusi normal dan varian variabel bersifat homogen atau sama, maka uji 
 

two way anova sudah dapat dilakukan. 
 

Uji two way anova sudah dapat dilakukan karena dua syarat utama telah 

terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal dan varian variabel bersifat homogen 

atau sama. Hasil two way anova dapat diketahui dari hasil tests of between- 

subjects effects. Nilai sig. jenis kelamin sebesar 0.029 (p<0.05) yang artinya ada 

perbedaan yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan lebih 

intens dalam mengekspresikan schadenfreude dibandingkan dengan laki-laki. 

Nilai sig. yang diperoleh jenjang pendidikan adalah sebesar 0.001 

(p<0.05) yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara responden dengan 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dari hasil olah 

data terlihat bahwa responden dengan pendidikan dasar lebih intens dalam 

mengekspresikan schadenfreude dibandingkan dengan responden dengan 

pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. 

 
 

5.3 Pembahasan 
 

Schadenfreude merupakan suatu emosi negatif, yang tidak menunjukan 

adanya rasa empati sebagai manusia, yang kemudian akan memunculkan 

perasaan senang ketika melihat penderitaan orang lain. Peningkatan kuantitas 

pengguna dan pemakaian sosial makin meningkat pesat, akan tetapi tidak 

berimbang dengan peningkatan kualitas penggunanya. Saat ini sering ditemukan 

kejahatan di sosial media (social crime), salah satu kejahatan yang sering  

muncul adanya hilang empati sebagai manusia ketika bermain sosial media. 

Hilangnya empati tersebut menyebabkan seseorang mengekspresikan 

schadenfrede. Schadenfreude tidak muncul begitu saja, ada beberapa faktor 

yang memengaruhi muncul schadenfreude dalam diri seseorang, salah satunya 

gender dan jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang. 
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Berdasarkan hasil yang telah diperoleh melalui analisis data dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada perbedaan signifikan antara 

laki-laki dan perempuan, perempuan lebih intens dalam mengekspresikan 

schadenfreude di sosial media, dan ada perbedaan signifikan antara jenjang 

pendidikan dalam mengekspresikan schadenfreude, jenjang pendidikan dasar 

lebih intens dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah dan jenjang 

pendidikan tinggi. Hasil temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Colyn dan Gordon (2013) dengan judul 

“schadenfreude as a mate-value-tracking mechanism”. Pada penelitian tersebut 

perempuan dilaporkan lebih sering mengekspresikan schadenfreude 

dibandingkan dengan laki-laki, terutama ketika perempuan dihadapkan dengan 

perempuan lainnya. Colyn dan Gordon (2013) berpendapat bahwa 

schadenfreude yang muncul pada perempuan karena adanya kecemburuan  

yang muncul akibat persaingan daya tarik fisik dan status sosial. Abell dan 

Brewer (2017) juga memiliki pendapat dan temuan yang sama dalam penelitian. 

Pada penelitian tersebut menyebutkan angka schadenfreude pada perempuan 

lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, hal tersebut terjadi karena perempuan 

lebih kritis dan sering berkonflik sehingga permusuhan sering terjadi. 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan perempuan lebih intens dalam 

mengekspresikan schadenfreude di sosial media, salah satunya perbedaan 

karakter yang dimiliki keduanya. Menurut Kangas, Haider, dan Fraser (2014) 

perempuan memiliki karakter feminin, emosional, fleksibel/plinplan, kerjasama, 

selalu mengalah, orientasi menjalin hubungan, menggunakan insting, pasif, 

mengasuh, cerewet, sabar, dan perasa, sedangkan laki-laki memiliki karakter 

maskulin, rasional, tegas, persaingan, sombong, orientasi dominasi, perhitungan, 



58 
 

 
 
 

 

agresif, obyektif, fisik, dan pemikir. Perbedaan karakter yang dimiliki tersebutlah 

yang akhirnya membentuk suatu perbedaan dalam bersikap, bertindak, dan 

berekspresi antara laki-laki dengan perempuan. Gaya komunikasi yang dimiliki 

perempuan berbeda dengan laki-laki, perbedaan tersebut membuat cara mereka 

dalam berkomunikasi berbeda. Menurut Merchant (2012) rata-rata perempuan 

menggunakan percakapan untuk meningkatkan hubungan sosial dan 

menciptakan hubungan yang lebih intim, sedangkan laki-laki menggunakan 

komunikasi untuk lebih dominan dalam pekerjaan, mempertahankan status, dan 

mencapai suatu hasil nyata yang sudah direncanakan dalam hidupnya. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Basow dan Rubenfield (2003) menyebutkan 

bahwa perempuan lebih ekspresif, tentatif, sensitif, manipulatif secara halus, dan 

bergosip, sehingga perselisihan, saling iri, dan permusuhan sering terjadi yang 

akhirnya hal tersebut membuat perempuan lebih intens dalam mengekspresikan 

schadenfreude. 

Hasil temuan jenjang pendidikan pada penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Leach, Spears, Branscombe, dan Doosje 

(2003). Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa individu dengan  

pendidikan yang lebih dasar akan lebih intens mengalami  perasaan bahagia 

pada kemalangan individu lain, hal itu terjadi karena perasaan inferioritas yang 

ada di dalam diri dan mengancam harga diri. Feather (2008) juga memiliki 

pendapat yang serupa, menurutnya pengamat pasif dengan status dan prestasi 

rendah atau status pencapaian rata-rata akan mengalami lebih  banyak 

kebencian dan lebih sedikit merasakan kesenangan dengan diri sendiri. Individu 

tersebut juga kurang senang dengan keberhasilan orang lain, bila dibandingkan 

dengan pengamat pasif yang memiliki status dan prestasi tinggi. 
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Menurut Frankl (dalam Subianto, 2013), sekolah tidak semata merupakan 

tempat di mana guru menyampaikan pengetahuan dan informasi yang mereka 

miliki, melalui berbagai mata pelajaran seperti pengetahuan alam, pengetahuan 

sosial, matematika, dan lain sebagainya. Sekolah juga merupakan suatu  

lembaga yang bertujuan untuk berproses dalam pembelajaran yang berorientasi 

pada nilai (value-oriented enterprise). Pembentukan karakter merupakan salah 

satu bagian dari pendidikan nilai (values education). Sekolah bukan saja ajang 

untuk mendapatkan gelar setinggi mungkin, melainkan di sekolah seseorang juga 

diajarkan bagaimana cara bersosialisasi, berinteraksi, dan  bagaimana 

berperilaku yang baik sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam 

masyarakat. Oleh sebab itu jenjang pendidikan sangat memengaruhi bagaimana 

akhirnya seseorang bertindak dan mengekspresikan diri. 

 

 
5.4 Keterbatasan Penelitian 

 
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: 

 
1. Penelitian ini terhambat karena adanya pandemi corona (covid 19) yang 

membuat segala sesuatu terhalang dan banyak kendala ditemukan dalam 

proses pengambilan data. Berbeda dengan ekspetasi sebelumnya.  

Perkiraan peneliti kendala pandemi corona (covid 19) ini dapat diatasi 

dengan menyebarkan angket online melalui google form dan jauh lebih 

efisien, namun ternyata penyebaran angket online sulit mendapatkan 

feedback yang baik. Alasannya ketika peneliti menyebar angket di grup chat 

tidak ada seorangpun di dalam grup tersebut dengan sukarela untuk mengisi 

angket tersebut, kalaupun ada yang bersedia sukarela mengisi tidak sampai 

sepuluh orang padahal di grup chat tersebut ada lebih dari lima puluh 
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anggota yang bergabung. Kendala tersebut akhirnya membuat peneliti harus 

menghubungi dan meminta bantuan satu per satu secara personal chat, 

sehingga membuat penelitian ini lebih lama berjalan dalam proses 

pengambilan data dan penyebaran angket. 

2. Sulitnya mencari partisipan dengan latar pendidikan SMP apalagi di masa 

pandemi seperti sekarang. Peneliti sudah berusaha untuk mengulik dan 

mencari informasi mengenai orang-orang dengan latar belakang SMP, akan 

tetapi partisipan yang terkumpul hanya sembilan saja. Hal tersebut membuat 

penelitian ini sangat timpang dan kurang seimbang dalam jumlah partisipan 

yang ada, khususnya dalam jenjang pendidikan. 


