
 
 

42 
 

	

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 . Hasil Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai, sehingga data 

yang sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian 

tersebut. 

 

5.1.1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas 

dengan variabel tergantung. 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebaran data tersebut 

normal atau tidak dengan menggunakan teknik Kolmogorof Smirnov (KS). 

Uji KS satu sampel merupakan uji goodness of fit. Uji ini berkaitan dengan 

tingkat kesesuaian antara distribusi sampel (skor observasi) dan distribusi 

teoritisnya. Uji KS menentukan apakah skor dalam sampel berasal dari 

populasi yang memiliki distribusi teoritis. Chakravart, Laha, dan Roy (1967) 

menyebutkan bahwa KS biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel 

berasal dari populasi dengan distribusi spesifik/tertentu. Uji ini 

membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal 
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serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Singkatnya 

uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Uji 

Kolmogorov Smirnov merupakan uji yang lebih kuat daripada uji chi-square 

ketika asumsi-asumsinya terpenuhi.  Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa variabel  konsep diri memperoleh nilai K-S Z sebesar 0.912 dengan 

nilai signifikansi 0.376 (p>0.05) dengan penerimaan diri lesbian nilai K-S Z 

sebesar 0.923 dengan nilai signifikansi sebesar 0.362 (p > 0,05) yang 

berarti penelitian ini normal.  

2. Uji Linieritas 

Variabel konsep diri dengan penerimaan diri lesbian mempunyai 

hubungan sejalan, hal ini ditunjukkan dengan Flinier 47.345 (p < 0,05). 

 

5.1.2 Analisis Data  

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya uji hipotesis dengan 

menggunakan korelasi product moment. Uji Pearson Product Moment 

adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk 

mengetahui derajat keeratan hubungan 2 variabel yang berskala interval 

atau rasio, di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien 

korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0 dan 1. Nilai -1 artinya terdapat 

korelasi negatif yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1 

berarti ada korelasi positif yang sempurna. Perhitungan dilakukan dengan 

SPSS. Adapun hasil analisis data korelasi product moment diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar rxy = 0.649 (p < 0,01). Maka dapat disimpulkan 
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bahwa ada hubungan positif antara konsep diri dengan penerimaan diri 

lesbian. 

 

5.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, diperoleh 

hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima yaitu ada hubungan positif 

antara konsep diri dengan penerimaan diri lesbian. Semakin tinggi konsep 

diri  maka akan semakin tinggi penerimaan diri pada lesbian dan sebaliknya 

semakin rendah konsep diri , maka semakin rendah pula penerimaan diri 

pada lesbian. Hal tersebut dapat dilihat dari uji hipotesis yang menunjukkan 

rxy = 0,649 dengan  (p < 0,01), ini menunjukkan bahwa hipotesis yang 

diajukan peneliti diterima. 

Penerimaan diri adalah keputusan sadar bahwa individu 

bertanggungjawab atas kehidupan mereka sendiri, menerima diri sendiri 

tanpa syarat, memiliki iman dan tidak mudah putus asa atau menghindar 

dari keadaan yang tidak menyenangkan, individu akan mencari jalan keluar 

atas permasalahan yang dihadapi dengan sikap positif dan tidak malu 

(Hurlock, 2014). 

Konsep diri lesbian merupakan struktur interpretasi dari penerimaan diri 

lesbian terhadap proses perubahan personal dan interpersonal yang terjadi 

pada diri lesbian dan lingkungan sekitarnya. Semakin tinggi proses konsep 

diri maka semakin tinggi pula penerimaan diri yang terbentuk pada 

akhirnya. Lesbian yang tinggal di tengah keluarga yang menerima 
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umumnya memiliki konsep diri yang lebih positif dibandingkan dengan 

lesbian yang tinggal di keluarga yang tidak dapat menerima karena dalam 

proses penerimaan dirinya lesbian yang tinggal dengan keluarga yang 

dapat menerima mendapatkan lebih banyak dukungan sosial (Winter, 

2018). 

Konsep diri adalah gambaran, pandangan, pikiran, perasaan, 

mengenai diri sendiri dan pandangan diri di mata orang lain yang meliputi 

keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, dan prestasi yang mereka 

capai (Sumadi, 2013). Seseorang dengan konsep diri tinggi berarti 

memiliki  identitas diri, mempunyai hubungan dengan diri pelaku dan 

hubungan ini secara umum berlaku timbal balik, tingkah lakunya memiliki 

identitas, memiliki kesehatan, keterampilan, penampilan diri,  dan gerak 

motorik baik. Nilai moral yang dianut berkenaan dengan apa yang baik dan 

yang jahat dan rasa puas seseorang dalam kehidupan agamanya, ada 

perasaan diri sebagai orang gembira, orang tenang dan santai, 

menjalankan peran maupun fungsi yang dijalankannya selaku anggota 

keluarga, dapat berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan lebih luas.  

Sebaliknya jika seseorang memiliki konsep diri rendah maka ia tidak 

memiliki hubungan baik dengan orang lain dan juga tidak memiliki identitas, 

penampilan diri buruk, tidak memiliki ketrampilan, tidak ada perasaan puas 

dalam kehidupan beragama dan tidak dapat menjalankan perannya dan 

fungsinya sebagai anggota keluarga dan tidak dapat berinteraksi dengan 

baik dengan orang lain. 
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Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiyani (2017) 

menyimpulkan Ada hubungan positif dan sangat signifikan antara konsep 

diri dengan penerimaan diri lesbian. Gustian (2019) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang akan 

membentuk bagaimana penerimaan terhadap diri dan harga diri individu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hutauruk (2019) juga menyimpulkan 

bahwa penerimaan diri yang baik pada kaum LGBT akan tampak pada 

harapan dan rencana masa depan yang mereka miliki. Semakin tinggi 

proses konsep diri maka semakin tinggi pula penerimaan diri yang 

terbentuk. Konsep diri adalah pandangan tentang diri sendiri, yang meliputi 

dimensi: pengetahuan tentang diri sendiri, pengharapan mengenai diri 

sendiri, dan penilaian tentang diri sendiri. Seseorang dengan konsep diri 

yang semakin baik atau positif maka akan dapat menyadari bahwa setiap 

orang mempunyai berbagai keinginan, perasaan dan perilaku yang tidak 

seluruhnya disetujui oleh masyarakat, mampu memperbaiki dirinya karena 

sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak 

disenanginya dan berusaha merubahnya, sehingga akan berdampak pada 

semakin tingginya penerimaan diri lesbian.   

Kelemahan pada penelitian ini adalah ada dua ciri ciri penerimaan 

diri yang gugur dan tidak terwakili. Ciri ciri yang gugur pada skala 

penerimaan diri adalah mengenal kekurangan pada dirinya dan menerima 

keadaan dan sifat dirinya. Gugurnya dua ciri ciri tersebut di karenakan 

responden kurang mengenal dirinya secara utuh. Dalam diskusi dengan 
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expert diperoleh juga penjelasan bahwa ciri ciri mengenai kekurangan pada 

dirinya” dan “menerima keadaan dan sifat dirinya” mirip atau hampir sama 

dengan ciri-ciri “menerima kekurangan tanpa penyesalan”, sehingga 

dipandang telah terwakilkan. Sehingga alat ukur dapat dinilai kurang bagus 

dan hasil penelitian harus dibaca dengan hati-hati. 

 


