
BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

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. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya 

sebaran skor variabel harga diri. Data dari variabel penelitian diuji 

normalitas sebarannya dengan menggunakan program Statistical 

Package for Social Science (SPSS) for Windows release 13.00 yaitu 

dengan uji Kolmogorov Smirnov Test (K-SZ).  

Hasil uji normalitas variabel harga diri didapat nilai                

K-S Z = 1,258 dengan p > 0,05. Hasil tersebut berarti bahwa variabel 

harga diri berdistribusi normal. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D. 
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2. Uji Homogennitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui homogen atau 

tidaknya skor pada variabel harga diri yang dilihat dari jenis kelamin 

menggunakan Levene’s Test for Equality of Variances. Dari hasil uji 

homogenitas pada variabel harga diri dilihat dari jenis kelamin dengan 

hasil F = 13.137 (p< 0,05) sehingga data harga diri dilihat dari jenis 

kelamin pada penelitian ini adalah tidak homogen. Hal ini menunjukkan 

bahwa harga diri dilihat dari jenis kelamin adalah tidak homogen dan 

hanya berlaku pada kelompok yang diteliti. 

 

B. Hasil Analisis 

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 Statistical 

Package for Social Science (SPSS)  for Windows release 13.00. Hasil dari 

analisis data tersebut menunjukkan nilai t = 5,085 dan p < 0,01. Hal ini 

memperlihatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan pada variabel 

harga diri ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Hal ini dilihat dari hasil 

mean di mana laki-laki lebih besar ( mean 93,28) daripada wanita                 

( mean 80,80). 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

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

nilai t = 5,085 (p< 0,01). Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan yang 

sangat signifikan pada variabel harga diri ditinjau dari perbedaan jenis 

kelamin. Hal ini dilihat dari hasil mean dimana laki-laki lebih besar    

(mean 93,28) daripada wanita (mean 80,80). Mean hipotesis kelompok = 

72.5 dan standart hipotesis kelompok = 14.5. 

Adanya perbedaan yang sangat signifikan tersebut sesuai dengan 

pendapat Blok dan Robin (dalam Ling dan Dariyo, 2002, h. 39) yang secara 

konsisten melakukan penelitian mengenai harga diri, Blok dan Robin 

menemukan bahwa harga diri wanita menurun drastis dibandingkan pria. 

Pada usia 8 tahun diperoleh data 60 % wanita memiliki penilaian positif 

terhadap dirinya, namun pada usia 16 tahun keatas hanya 27 % wanita saja 

yang menilai diri mereka positif. 67 % pria yang menilai positif terhadap 

dirinya pada usia sekolah dasar, lalu pada usia dewasa  46 % yang merasa 

bahagia dengan dirinya. Dari persentase tersebut dapat dibedakan bahwa 

kaum pria memiliki harga diri yang tinggi atau merasa senang dan menilai 

dirinya positif dibandingkan kaum wanita. 

Dweck (dikutip Buss, 1995, h.183) mengemukakan bahwa perbedaan 

jenis kelamin terbukti mempengaruhi harga diri. Pria yang gagal 

mengatakan bahwa hal itu terjadi karena kurang beruntung, sedangkan 

wanita yang gagal mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena kurang 
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kemampuan. Harga diri pria biasanya diperoleh dari keberhasilan pada 

suatu tugas. Harga diri wanita diperoleh dari penghargaan sosial. Tekanan 

sosial dan tuntutan sosial yang ditujukan masyarakat terhadap pria dan 

wanita, khususnya wanita asal Bagan Siapi-api karena masyarakat luar 

akan mempersepsikan bahwa wanita Bagan Siapi-api yang tinggal di 

Cilacap semuanya bermain judi. Ditambahkan juga oleh Centi (1993, h.21) 

bahwa harga diri penjudi Bagan Siapi-api juga dipengaruhi oleh perlakuan 

masyarakat terhadap penjudi Bagan Siapi-api. Bila para penjudi Bagan 

Siapi-api sudah mendapat cap buruk dari masyarakat sekitar para penjudi 

Bagan Siapi-api, sulit bagi para penjudi Bagan Siapi-api untuk mengubah 

gambaran diri para penjudi Bagan Siapi-api yang jelek. Hal ini juga dapat 

mempengaruhi rasa diterima, rasa mampu, dan rasa dibutuhkan dari para 

penjudi Bagan Siapi-api karena para penjudi Bagan Siapi-api hanya berada 

dalam kelompok dan tidak berpindah ke kelompok yang lain.  

Lener dan Spainer (dalam Widjaya, 1997,h.28) mengatakan harga diri 

pria akan lebih berorientasi pada usaha untuk memperoleh status peran 

yang lebih tinggi daripada wanita. Hal ini dapat terjadi pada penjudi pria,  

meskipun pada awalnya penjudi pria mendukung penjudi wanita untuk 

bermain judi, tetapi dorongan untuk menjadi satu dalam kelompok dan rasa 

takut jika perannya tergeser oleh keberhasilan penjudi wanita membuat 

penjudi pria cemas bila wibawanya luntur. Apalagi jika kehidupan berjudi 

penjudi wanita lebih menanjak dari penjudi pria dapat membuat harga diri 

penjudi pria menurun. Dalam kondisi ini dapat terjadi penjudi pria merasa, 
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kurang atau tidak berarti dan dihargai juga tidak dibutuhkan oleh penjudi 

wanita, sehingga penjudi pria meningkatkan harga dirinya dengan 

meningkatkan rasa diterima dengan cara berusaha sebagai bagian dari 

kelompok dan akhirnya kelompok menerima penjudi pria. Meningkatkan 

rasa dibutuhkan dengan cara penjudi pria merasa dirinya ada yang 

dibanggakan seperti penilaian positif kelompok pada diri penjudi pria. 

Meningkatkan rasa mampu dalam hal ini penjudi pria mendorong dirinya 

berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan dan mecapai hal-hal yang 

diinginkan dengan cara yang efisien, maka penjudi pria akan menilai 

dirinya positif sehingga meningkatkan harga dirinya. Pada penjudi wanita 

karena adanya diskriminasi dan perlakuan masyarakata pada kaum wanita 

sehingga membuat penjudi wanita berada dipihak tertekan atau mininoritas 

daripada penjudi pria dan hali ini yang membuat harga diri penjudi wanita 

lebih rendah daripada harga diri penjudi pria.  

Dari hasil penelitian ini juga ditemukan jumlah orang yang memiliki 

harga diri sangat tinggi dalam kelompok berjumlah 35 orang, tinggi 

berjumlah 25 orang, sedang berjumlah 8 orang, kurang berjunlah 2 orang 

dan sangat kurang tidak ada. Pada jumlah penjudi pria yang memiliki harga 

diri sangat tinggi berjumlah 25 orang, tinggi berjumlah 14 orang, sedang 1 

orang dan kurang dan sangat kurang tidak ada. Pada jumlah penjudi wanita 

yang memiliki harga diri sangat tinggi berjumlah 10 orang, tinggi 

berjumlah 11 orang, sedang berjumlah 7 orang, kurang berjumlah 2 orang 

dan sangat kurang tidak ada, artinya dalam penelitian ini harga diri penjudi 
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pria sangat tinggi dan harga diri penjudi wanita tinggi, dan juga bermain 

judi udah menjadi bagian hidup dan juga menjadi sebuah tradis dalam 

kehidupan orang Bagan Siapi-api. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan penelitian ini tentunya tidak 

terlepas dari kekurangan dan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan  

pertama dalam penilitian ini disebabkan oleh penggunaan sistem try out 

terpakai. Sitem try out terpakai memberikan yaitu beberapa keuntungan 

seperti efisiensi biaya, waktu, dan dapat dikenakan pada jumlah suyek yang 

terbatas serta ada kesamaan kondisi subyek yang digunakan sebagai data 

penelitian. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan 

sistem 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-item yang tidak valid ini pada akhirnya 

dianggap sebagai item gugur dan tidak diikutkan dalam pengolahan data 

selanjutnya, sehingga jumlah item yang dipakai dalam pengolahan data 

selanjutnya menjadi berkurang.  

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

menjawab dengan tergesa-gesa karena hendak melakukan kegiatan lain. 

Selain itu, ada beberapa subyek yang tampak kurang berminat sehingga 

kurang konsentrasi dalam mengisi skala. Ada beberapa subyek yang 
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berdasarkan observasi penulis tampaknya kurang konsentrasi dalam 

mengisi skala karena disampingnya ada banyak teman yang mengajak 

bicara.  

3. Beberapa subyek mengeluh merasa bosan ketika mengerjakan karena 

jumlah itemnya terlalu banyak.  

4. Pada penelitian ini hasilnya tidak homogen hal ini karena: 

a. Deviasi wanita (12,997) lebih tinggi dari pada laki-laki(7,366). Hal 

ini menunjukkan bahwa devian harga diri penjudi wanita lebih 

besar dari pada devian harga diri penjudi laki-laki, artinya 

penyimpangan terhadap mean pada penjudi wanita lebih tinggi 

daripada penjudi pria. Hal ini dapat disebabkan waktu mengisi 

skala penjudi wanita kurang konsentrasi. 

b. Pemahamam penjudi wanita terhadap skala yang diberikan lebih 

rendah, sehingga ada perlakuan yang berbeda pada beberapa 

penjudi wanita yaitu berupa penjelasan skala lebih dimengerti 

dengan bahasa yang dimengerti oleh wanita penjudi. 

c. Adanya pencantuman nama sehingga membuat subyek merasa ragu 

untuk mengisi skala. 
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