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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh data 

seperti pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5 
Tabel Hasil Penelitian 

Kelompok Kode 
Subjek 

Skor 
Awal 

(Pre test) 

Skor 
Akhir 

(Post test) 

Selisih 
Skor Peringkat Jumlah 

Peringkat 

1K 71 71 0 5 
2K 63 65 +2 6,5 
3K 65 71 +6 10 
6K 56 63 +7 11 

Kontrol 

8K 58 55 -3 2 

34,5 

1E 76 73 -3 2 
2E 67 71 +4 8,5 
3E 70 74 +4 8,5 
6E 77 76 -1 4 
7E 78 80 +2 6,5 

Eksperimen 

8E 66 63 -3 2 

31,5 

Data di atas dianalisis menggunakan teknik analisis Pengujian 

Mann-Whitney karena data tersebut diambil dari dua sampel yang tidak 

saling terkait. Setelah dilakukan penghitungan statistik U, maka diperoleh 

hasil bahwa U hitung (U = 10,5) lebih besar dari U tabel (U = 5) dengan 

taraf nyata á = 0,05. Untuk penghitungan statistik U yang lebih lengkap, 

dapat dilihat pada lampiran F. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa U hitung (U = 10,5) 

lebih besar dari U tabel (U = 5) dengan taraf nyata á = 0,05, sehingga sesuai 

aturannya maka hipotesis nol, yang menyatakan: tidak ada perbedaan antara 

harga diri remaja yang diberi perlakuan grafoterapi (kelompok eksperimen) 

dengan harga diri remaja yang tidak diberi perlakuan grafoterapi (kelompok 

kontrol), diterima. Dengan kata lain, hipotesis kerja atau hipotesis 

penelitian ini yang menyatakan: “ada perbedaan tingkat harga diri pada 

remaja antara sebelum diberi perlakuan grafoterapi dengan setelah diberi 

perlakuan grafoterapi, di mana harga diri pada remaja setelah diberi 

perlakuan grafoterapi lebih tinggi daripada sebelum diberi perlakuan 

grafoterapi”, ditolak. 

Setelah peneliti selidiki lebih dalam tentang penyebab ditolaknya 

hipotesis kerja dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal yang 

dapat menjadi penyebabnya, yaitu: 

1. Para subjek kelompok eksperimen merasa tidak nyaman dengan 

mengubah tulisan tangan mereka karena menurut mereka tulisannya 

menjadi lebih jelek dari biasanya. Pendapat mereka ini disampaikan 

oleh beberapa subjek kelompok eksperimen kepada peneliti. Jika dirujuk 

dengan teori pada Bab II, maka aspek kemauan dalam grafoterapi tidak 

terdapat pada subjek kelompok eksperimen ini. 

2. Hampir semua subjek kelompok eksperimen tidak benar-benar 

mengubah tulisan tangan mereka. Artinya mereka mengubah tulisan 

tangan mereka, dengan menaikkan t-bar setinggi tangkai, hanya ketika 

menulis untuk penelitian ini saja, namun dalam kehidupan sehari-hari, 
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ketika menulis di sekolah misalnya, mereka tidak mengubah tulisan 

mereka sehingga grafoterapi ini tidak membawa dampak yang 

signifikan bagi tingkat harga diri mereka. Hal ini berarti bahwa aspek 

keajegan dalam grafoterapi seperti yang telah dikemukakan dalam Bab 

II tidak ada pada subjek kelompok eksperimen. 

3. Dalam eksperimen ini, banyak variabel yang tidak dapat terkontrol, 

seperti kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari para subjek yang 

dapat mempengaruhi harga diri mereka, suasana hati para subjek ketika 

mengerjakan tugas (grafoterapi), dan lain-lain karena eksperimen ini 

tidak dilakukan dalam situasi yang terkondisi.  

4. Waktu yang digunakan dalam eksperimen ini kurang panjang sehingga 

perubahan harga diri yang sesungguhnya tidak dapat terlihat. Baldwin 

dan Hoffman (dalam Santrock, 2005, h. 175) menemukan bahwa 

fluktuasi harga diri pada remaja berhubungan dengan peristiwa-

peristiwa kehidupan dan kedekatan dengan keluarga. Dengan demikian 

untuk melihat terjadinya perubahan harga diri remaja memerlukan 

waktu yang cukup lama sehingga penelitian selama 30 hari belumlah 

cukup untuk melihat perubahan yang sesungguhnya. 

5. Meskipun tidak ada aspek yang gugur, dalam proses validitas dan 

reliabilitas alat ukur, banyak item gugur dan menyebabkan aspek-aspek 

yang valid dalam skala harga diri yang disusun tidak seimbang, 

sehingga alat ukur tidak mengukur dengan optimal. 

6. Penelitian ini mengukur harga diri hanya melalui skala harga diri saja 

sehingga kurang akurat. Banyak ahli berpendapat bahwa supaya lebih 

akurat dalam mengukur harga diri, sebaiknya menggunakan kombinasi 
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dari beberapa macam metode, seperti laporan diri, pengamatan oleh 

teman sebaya, dan observasi perilaku dalam bermacam-macam situasi 

(Santrock, 2005, h. 173). 

7. Backman, dkk (dalam Steinberg, 1989, h. 245) mengemukakan bahwa 

harga diri remaja dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kelas sosial, 

jenis kelamin, urutan kelahiran, dan kemampuan akademis. Lebih jauh 

penelitian Harter menunjukkan bahwa harga diri remaja dipengaruhi 

oleh penampilan fisik, kemampuan skolastik, penerimaan sosial, 

kemampuan perilaku, dan kemampuan atletik (dalam Santrock, 2005, h. 

175). Sehingga dengan demikian dalam meningkatkan harga diri remaja, 

tidak dapat hanya melalui terapi tulisan tangan saja tetapi juga 

memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. 

8. Peneliti kurang teliti dalam memahami konsep harga diri secara umum 

dengan harga diri dalam grafologi. Harga diri yang dimaksud dalam 

grafologi berkaitan dengan aspirasi, target dalam hidup, harapan, dan 

ambisi. Sedangkan harga diri yang peneliti simpulkan dari teori 

berkaitan dengan rasa penghargaan dan penerimaan terhadap dirinya. 

Harga diri ini lebih bersifat sosial, karena mempunyai aspek rasa 

diterima, rasa dibutuhkan, rasa mampu, kepercayaan diri, cinta diri 

sendiri, dan penerimaan diri. Grafoterapi yang dilakukan dalam 

penelitian ini tidak dapat mempengaruhi aspek rasa diterima, rasa 

dibutuhkan, dan rasa mampu yang datangnya dari luar diri seseorang, 

namun hanya mempengaruhi aspek yang berasal dari dalam diri 

seseorang, yaitu kepercayaan diri, cinta diri sendiri, dan penerimaan diri. 

Dengan demikian perlakuan yang diberikan kurang mengena ke sasaran. 
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9. Pembagian subjek kelompok kontrol dan kelompok eksperimen hanya 

didasarkan pada usia saja tanpa memperhatikan kondisi harga diri 

subjek yang sepadan. 

Hal menarik untuk dicermati yaitu subjek kelompok eksperimen 

yang memiliki kenaikan skor harga diri (2E, 3E, dan 7E) ternyata mereka 

mengubah tulisan tangan mereka (menaikkan t-bar) tidak hanya ketika 

peneliti meminta mereka menulis saja, tetapi juga dalam tulisan sehari-hari 

mereka. Dengan demikian hal ini senada dengan hasil penelitian Stolle 

(dalam Levitt, 2005, h. 40-41) tentang dampak mengubah tulisan tangan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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