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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah Penelitian 

Pemahaman mengenai tempat penelitian atau orientasi kancah tempat 

penelitian serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan jalannya 

penelitian merupakan salah satu hal yang perlu dilaksanakan agar penelitian 

berjalan dengan optimal. Persiapan penelitian diawali dengan menentukan lokasi 

yang akan dijadikan tempat penelitian dan menyiapkan segala keperluan yang 

digunakan dalam penelitian. Tempat penelitian yang diambil adalah SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.  

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta berdiri sejak tanggal 1 September 

1946 dan merupakan sekolah swasta tertua di kota Surakarta yang memiliki 

akreditasi A (sangat baik), dan mempunyai Visi “Mewujudkan SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Sebagai Lembaga yang Unggul dalam Prestasi 

Luhur dalam Budi Pekerti Mampu Berkompetitif Menuju Terbentuknya Insan 

Beriman Cerdas Kreatif dan Berdaya Saing Nasional”. SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta yang terletak di Jl. RM. Said  no. 35 Banjarsari Surakarta, Pos 57132 

Telp (0271) 634193; Fax (0271) 634751 Website: smamuh1solo.sch.id ; Email : 

smamuh1solo@smamuh1solo.sch.id.  

Sekolah Menengah Atas ini biasanya disebut dengan SMA MUHI, 

mempunyai total 56 staf guru dan karyawan baik yang PNS GTT maupun PT. 
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SMA MUHI memiliki 2 jurusan antara Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), beserta siswa sebanyak keseluruhan dari kelas X – XII 

yaitu 702 murid, yang terdiri dari : 

Tabel 3.1 

Daftar Jumlah Murid 

Kelas 
Jumlah 

X 

IPA1 38 

Siswa 

IPA2 38 

 Siswa 

IPA3 38 

 Siswa 
- 

- 

IPS1 35 

Siswa 

IPS2 35 

 Siswa 

IPS3 38 

 Siswa 

IPS4 36 

siswa 
- 

XI 

IPA1 33 

 Siswa 

IPA2 32 

Siswa 

IPA3 32 

 Siswa 
- 

- 

IPS1 31 

Siswa 

IPS2 32 

Siswa 

IPS3 34 

Siswa 

IPS4 34 

siswa 
- 

XII 

IPA1 27 

Siswa 

IPA2 27 

 Siswa 
- - 

- 

IPS1 28 

Siswa 

IPS2 31 

 Siswa 

IPS3 32 

 Siswa 

IPS4 29 

siswa 
IPS5 30 

siswa 

 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMA 

jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Alasan peneliti memilih siswa-siswi kelas 

X sebagai subjek penelitian adalah karena merupakan remaja yang berusia ± 16 

tahun dengan jumlah siswa putri sebanyak 83 orang dan jumlah siswa putra 

sebanyak 61 orang, selain itu karena merupakan hasil dari random sampling.  

Ruang kelas berukuran ± 6x6 meter dengan terdapat 20 meja dan 40 

kursi, 1 buah kipas angin, 1 buah white board, dalam ruang kelas 1 meja terdapat 

2 orang siswa yang duduk berdampingan antara siswa putri dengan putri dan 

siswa putra dengan putra, selain itu suasana dalam ruangan cenderung gelap 

karena terdapat 4 lampu yang tidak menyala dengan 4 buah jendela yang tertutup 

dengan gordein. Suasana pada saat akan dilakukan pengambilan data cenderung 
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ramai karena siswa putra maupun putri saling bercanda dan berbincang dan ada 

pula siswa putra yang sedang bernyanyi dan membuat suara dengan meja sebagai 

medianya. 

2. Persiapan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan skala harga diri yang mengadopsi dari 

(Azwar, 2012) dan skala keharmonisan keluarga yang mengadopsi dari (Maria, 

2007) yang tidak merubah bentuk kalimat ataupun kata dari skala tersebut 

sehingga tidak melakukan uji coba aitem dan hanya melalui satu kali pengambilan 

data yang akan digunakan untuk a) menguji daya beda aitem  dan reliabilitas, b) 

menguji hipotesis. Keuntungan skala adopsi antara lain : 1) Proses pengambilan 

data cukup satu kali namun dapat digunakan dalam beberapa uji analisis, 2) dapat 

mengehemat waktu pelaksanaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu 

penelitian yang dimiliki peneliti untuk pengambilan data. 

Subjek yang digunakan untuk penelitian adalah siswa-siswi kelas X IPS 

1, IPS 2, IPS 3, IPS 4 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan jumlah subjek 

144 dan berjenis kelamin perempuan 83 orang, laki-laki 61 orang. Secara rinci 

jumlah aitem variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Skala Harga Diri 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala harga 

diri dan skala harga diri ini juga merujuk kepada peneliti sebelumnya yaitu 

(Azwar, 2012) yang merupakan skala adopsi versi bahasa Indonesia yang 

disusun oleh (Rosenberg, 1965) dengan indeks daya bergerak dari 0,415 
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sampai 0,703 dan reliabilitas alpha (cronbach alpha) sebesar 0,8587. Skala 

ini disusun berdasarkan aspek harga diri yang dikemukakan oleh (Rosenberg, 

1965), yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. 

Sistem penilaian skala ini menggunakan skala empat. Penilaian aitem 

favorable bergerak dari skor 4 (Sangat Sesuai) 3 (Sesuai), 2 (Tidak Sesuai), 1 

(Sangat Tidak Sesuai). Penilaian unfavorable bergerak dari skor 1 (Sangat 

Sesuai), 2 (Sesuai), 3 (Tidak Sesuai), 4 (Sangat Tidak Sesuai). Perhitungan 

daya beda aitem dengan menggunakan teknik product moment. Dengan 

bantuan komputer program SPSS for Windows 15.0 korelasi dari masing-

masing skor aitem dengan skor total yang dapat dilihat pada tabel bagian 

coreected item total correlation. Setelah hasilnya diketahui digunakan untuk 

menentukan aitem yang valid dan aitem yang gugur. Aitem yang valid 

digunakan dalam penelitian sedangkan aitem yang gugur dibuang dan tidak 

digunakan dalam penelitian.  

Pendekatan reliabilitas dalam penelitian ini, menggunakan teknik 

alpha cronbach, dimana koefisien reliabilitas yang mendekati angka 1,00 

dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. (Hadi, 2002) menjelaskan 

bahwa pada prinsipnya suatu alat ukur dikatakan reliabel bila alat ukur 

tersebut mampu menjalankan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan 

hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek 

yang sama. Reliabilitas dalam penelitian ini akan diuji menggunakan teknik 

reliabilitas Alpha Cronbeach dan angka yang dihasilkan dalam pengukuran 

ini berupa koefisien relaibilitas dihitung dengan SPSS 15.0. 
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Hasil uji daya beda aitem skala harga diri yang terdiri 10 aitem 

terdapat 7 memenuhi daya beda aitem dan terdapat 3 aitem yang tidak 

memenuhi daya beda aitem yaitu nomor 3, 5, dan 6. Indek daya beda 

bergerak antara 0,248 sampai 0,398 dan koefisien reliabilitas alpha (α) = 

0,590. Susunan aitem skala harga diri yang valid dan gugur dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Susunan Aitem Skala Harga Diri yang memenuhi daya beda aitem dan tidak 

memenuhi daya beda aitem 

No Aspek 

No Aitem 

Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Memenuh

i daya 

beda 

aitem 

Tidak 

memenuhi 

daya beda 

aitem 

Memenuhi 

daya beda 

aitem 

Tidak 

memenuhi 

daya beda 

aitem 

1 Penerimaan 

Diri 

2, 7, 8 6 9, 10 - 6 

2 Penghormatan 

Diri 

1, 4 - - 5, 3 4 

Total 6 4 10 

 

b. Skala Keharmonisan Keluarga 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala 

keharmonisan keluarga yang merujuk pada peneliti sebelumnya yaitu disusun 

oleh (Maria, 2007) dengan indeks daya bergerak dari 0,311 sampai 0,644 dan 

reliabilitas alpha (cronbach alpha) sebesar 0,8827. Skala ini disusun 

berdasarkan aspek keharmonisan keluarga yang dikemukakan oleh Hawari 

(dalam Maria, 2007). Aspek tersebut terdiri dari menciptakan kehidupan 

beragama, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi 

yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar anggota keluarga, 
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hubungan yang erat antar anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik 

yang minim. 

Sistem penilaian skala ini menggunakan skala empat. Penilaian aitem 

favorable bergerak dari skor 4 (Sangat Sesuai) 3 (Sesuai), 2 (Tidak Sesuai), 1 

(Sangat Tidak Sesuai). Penilaian unfavorable bergerak dari skor 1 (Sangat 

Sesuai), 2 (Sesuai), 3 (Tidak Sesuai), 4 (Sangat Tidak Sesuai).  

Hasil uji daya beda aitem skala keharmonisan keluarga yang terdiri 25 

aitem terdapat 23 memenuhi daya beda aitem dan 2 yang tidak memenuhi 

daya beda aitem yaitu nomor 4 dan 11. Indek daya beda bergerak antara 0,312 

sampai 0,582 dan koefisien reliabilitas alpha (α) = 0,880. Susunan aitem 

skala keharmonisan keluarga yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.2 

Susunan Aitem Skala Keharmonisan Keluarga  yang memenuhi daya beda 

aitem dan tidak memenuhi daya beda aitem 

No Aspek 

No Aitem 

Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Memenuh

i daya 

beda 

aitem 

Tidak 

memenuhi 

daya beda 

aitem 

Memenuhi 

daya beda 

aitem 

Tidak 

memenuhi 

daya beda 

aitem 

1. Menciptakan 

kehidupan 

beragama 

- - 
6,14,20 

- 4 

2. Mempunyai 

waktu bersama 

keluarga 

- 
- 

5,13,25 
- 3 

3. Mempunyai 

komunikasi 

yang baik 

antar anggota 

keluarga 

1,7,15,21 - 18,19,24 - 
7 

4. Saling 

menghargai 

antar anggota 

keluarga 

2,8,16 - 
- 

- 3 

5. Hubungan 

yang erat antar 

anggota 

keluarga 

3,9,17 - 12,23 

 

- 5 

6. Kualitas dan 

kuantitas 

konflik yang 

minim 

10,22 4 - 
11 4 

Total 13 12 25 
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Adapun rangkuman hasil daya beda aitem dan reliabilitas skala harga 

diri dan skala keharmonisan keluarga dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  5.1 

Rangkuman Hasil daya beda aitem dan Reliabilitas  

Variabel 

Nilai Koefisien 

Jumlah Daya beda 

aitem 
Reliabilitas 

Harga Diri 
0,248 s/d 

0,398 

alpha (α) = 

0,590 

Aitem = 10 

Memenuhi daya beda aitem = 7 

Tidak memenuhi daya beda 

aitem = 3, 5, 6 

Keharmonisan 

Keluarga 

0,312 s/d 

0,582 

alpha (α) = 

0,880 

Aitem = 25 

Memenuhi daya beda aitem = 23 

Tidak memenuhi daya beda 

aitem = 2 

 

3. Administrasi Perijinan 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta surat ijin dari Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dapat melaksanakan 

penelitian di tempat yang telah ditentukan, yaitu SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta. Perijinan penelitian dikeluarkan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi 

pada 19 Mei 2015. Surat perijinan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak 

sekolahan tersebut dengan rincian pada tanggal 19 Mei 2015 tepat Pukul: ±12.00 

WIB memberikan surat perijinan penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

Surat tersebut langsung di sampaikan kepada wakil kepala sekolah SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta yang kemudian langsung diberikan izin penelitian. 

Kemudian Proposal Penelitian diberikan kepada kepala Tata Usaha guna di 

kirimkan ke Majelis Muhammadiyah Surakarta. 
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B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan untuk uji hipotesis yaitu siswa-siswi 

kelas X IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4  SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dengan 

jumlah subjek 144 dan berjenis kelamin perempuan 83 orang, laki-laki 61 orang, 

Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random 

Sampling, karena dalam cluster random sampling, satuan-satuan sampel tidak 

terdiri dari individu-individu, melainkan dari kelompok-kelompok individu atau 

cluster dan berdasarkan kelas. Subjek penelitian harus memenuhi karakteristik 

yang ditentukan. Karakteristik dari subjek penelitian yaitu remaja berusia 11 tahun 

sampai awal usia 20 tahun , yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Tabel 6.1 

Daftar jumlah Subjek yang digunakan untuk Uji Hipotesis 

No Kelas  Jumlah 
Jumlah 

Perem-puan 

Jumlah 

Laki-laki 

1 X IPS 1 35 20 15 

2 X IPS 2 35 18 17 

3 X IPS 3 38 20 18 

4 X IPS 4  36 25 11 

Total 144 83 61 

 

 

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan pada 4 kelas di kelas X IPS yaitu dengan total 

keseluruhan sebanyak 144 siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta pada 

jam pelajaran berlangsung ± 45 menit tiap kelasnya. Proses pengambilan data di 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, dilakukan pada hari Rabu, 20 Mei 2015 pukul 

±10.00 WIB dengan subjek 4 kelas yaitu X IPS 1 yang terdiri dari 35 orang 
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dengan jumlah siswi 20 orang dan siswa 15 orang yang secara keseluruhan 35 

orang subjek, kelas X IPS 2 terdiri dari 35 orang dengan jumlah siswi 18 orang 

dan siswa 17 orang, kelas X IPS 3 terdiri dari 38 orang dengan jumlah siswi 20 

orang dan siswa 18 orang, kelas X IPS 4 terdiri dari 36 orang dengan jumlah siswi 

25 orang dan siswa 11 orang. 

Prosedur dalam penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, sebelum 

pengambilan data peneliti terlebih dahulu memberikan salam pembuka pada 

subjek dan menyampaikan tujuan kedatangan peneliti, tujuannya untuk 

pengambilan data tugaas akhir pendidikan. Kemudian setelah memberikan salam 

pembuka peneliti dibantu dengan volunteer membagikan skala berserta bolpint 

sebagai alat bantu dalam pengisian skala. Setelah semua skala dibagikan, peneliti 

memberi intruksi cara pengisian skala yang diawali dengan pengisian identitas. 

Pada waktu pengisian identitas, peneliti lebih menekankan kepada siswa-siswi 

untuk mengisi identitas dengan menggunakan nama inisial yang sesuai dengan 

keadaan diri subjek sebenarnya.  

Setelah pengisian identitas selesai, peneliti membacakan petunjuk 

pengisian dan siswa menyimak dengan seksama kemudian setelah siswa paham 

mengenai pengisian skala, siswa-siswi mulai melakukan pengisisan skala. Selama 

subjek mengisi skala, peneliti dan volunteer berkeliling didalam kelas untuk 

mengobservasi situasi kelas dan melihat cara pengisian subjek dalam mengisi 

skala. Peneliti dan volunteer melakukan pendampingan, apabila ada subjek yang 

kesulitan, memberikan arahan yang benar, mengawasi sampai semua subjek 

selesai mengisi angket. Setelah selesai mengisi skala, subjek menyerahkan skala 
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tersebut kepada peneliti dan volunteer dengan cara mengestafetkan lembar skala 

ke depan.  

Pada saat dilakukannya pengambilan data, suasana kelas tempat 

berkumpulnya subjek penelitian cenderung kondusif, karena siswa putra maupun 

putri tidak saling bercanda namun terdapat beberapa siswa putra maupun putri 

yang ketika mengisi angket saling melihat dan bertanya jawaban dari siswa yang 

duduk bersebelahan dengan suara yang pelan namun peneliti segera mengingatkan 

untuk mengerjakan sendiri karena tidak terdapat jawaban yang salah dan tidak 

hasilnya tidak mempengaruhi nilai rapor. Langkah selanjutnya peneliti melakukan 

penskoring dan memasukkan pada tabulasi data kemudian data analisis yaitu uji 

validitas dan reliabilitas serta menguji hipotesis. 

3. Pelaksanaan Skoring 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya melakukan skoring 

untuk keperluan analisis untuk uji hipotesis. Pada skala harga diri menggunakan 

aitem favourable bergerak dari skor 4 (Sangat Sesuai), 3 (Sesuai), 2 (Tidak 

Sesuai), 1 (Sangat Tidak Sesuai). Sedangkan unfavourable bergerak dari skor 1 

(Sangat Sesuai), 2 (Sesuai), 3 (Tidak Sesuai), 4 (Sangat Tidak Sesuai). 

Pada skala keharmonisan keluarga menggunakan aitem favourable 

bergerak dari skor 4 (Sangat Sesuai) 3 (Sesuai), 2 (Tidak Sesuai), 1 (Sangat 

Sesuai). Sedangkan unfavourable bergerak dari skor 1 (Sangat Sesuai), 2 (Sesuai), 

3 (Tidak Sesuai), 4 (Sangat Tidak Sesuai). 
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C. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

product moment sudah terpenuhi. Yaitu memenuhi syarat normal dan linier, dan t 

test, tetapi sebelumnya dilakukan uji asumsi yang terdiri dari uji Normalitas 

sebaran dan uji Linearitas serta uji Hipotesis. Perhitungannya dengan 

menggunakan bantuan komputer aplikasi SPSS 15.0 for windows program. 

1. Uji asumsi 

a. Uji Normalitas Sebaran 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data dari variabel-variabel penelitian. Uji normalitas ini 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.  Hasil uji 

normalitas pada variabel harga diri menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov 

Z sebesar sebesar 1,300 dengan p value = 0,068 > 0,05 yang berarti bahwa 

sebaran data memenuhi distribusi normal. Hasil uji normalitas variabel 

keharmonisan keluarga menunjukan Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,866 

dengan p value = 0,442 > 0,05 yang berarti bahwa sebaran data memenuhi 

distribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji lineritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 

variabel tergantung memiliki hubungan yang linier atau tidak secara 

signifikansi. Hasil uji linieritas hubungan antara keharmonisan keluarga 

dengan harga diri F hitung = 5,037 dengan p value = 0,027 < 0,05 yang 
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berarti korelasinya linier, artinya ada hubungan yang linier (searah) antara 

keharmonisan keluarga dengan harga diri. 

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji asumsi yang meliputi uji normalitas sebaran dan uji 

linieritas hubungan diketahui bahwa kedua variabel yaitu harga diri dan 

keharmonisan keluarga berdistribusi normal dan linier. Sehingga peneliti 

menggunakan korelasi produk moment dari Karl Pearson. Hasil perhitungan 

diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,176 dengan p value = 0,018 < 0,05 

artinya ada hubungan positif yang signifikan antara keharmonisan keluarga 

dengan harga diri. 

3. Sumbangan Efektif 

Sumbangan efektif keharmonisan keluarga terhadap harga diri sebesar 

0,31% yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (0,176)
2 

x 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga sangat mempengaruhi harga diri 

yang dimiliki seseorang. Sementara 99,7% adalah variable lain yang 

mempengaruhi harga diri diluar dari keharmonisan keluarga. 

4. Kategorisasi  

a. Harga Diri 

Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel harga diri mempunyai 

rerata empirik (RE) sebesar 21,42 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 22,5 

yang berarti tingkat harga diri pada subjek penelitian tergolong tinggi. Dapat 

dilihat pada tabel 7.1. 
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Tabel. 7.1 

Kategorisasi Harga Diri 

Interval Skor Kategorisasi Rerata 

Empirik 

F ∑ N Prosentase 

9        ≤  X ≤ 14,4 Sangat Rendah  - 0 % 

14,4  ≤  X ≤ 19,8 Rendah  - 0 % 

19,8  ≤  X ≤ 25,2 Sedang  36 0,25 % 

25,2  ≤  X ≤ 30,6 Tinggi 27,73 78 0,541 % 

30,6  ≤  X ≤ 36 Sangat Tinggi  30 0,208 % 

TOTAL  144 100 % 

 

b. Keharmonisan Keluarga 

Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel keharmonisan 

keluarga mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 75,36 dan rerata hipotetik 

(RH) sebesar 57,5 yang berarti tingkat keharmonisan keluarga subjek 

penelitian tergolong tinggi. Dapat dilihat pada tabel 7.2. 

Tabel. 7.2 

Kategorisasi Keharmonisan Keluarga 

Interval Skor Kategorisasi Rerata 

Empirik 

F ∑ N Prosentase 

23     ≤  X ≤ 36,8 Sangat Rendah  - 0 % 

36,8  ≤  X ≤ 50,6 Rendah  1 0,0069 % 

50,6  ≤  X ≤ 64,6 Sedang  23 0,159 % 

64,6  ≤  X ≤ 78,2 Tinggi 75,36 81 0,562 % 

78,2  ≤  X ≤ 92 Sangat Tinggi  39 0,27 % 

TOTAL  144 100 % 
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Adapun rangkuman hasil uji analisis, skala harga diri dan skala 

keharmonisan keluarga dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel. 7.3 

Rangkuman Hasil Analisis Data Penelitian 

Analisis Hasil Keterangan 

1. Uji Normalitas 

 

Harga Diri 

Kolmogrov-Smirnov Z = 1,300 

Signifikansi (p) = 0,068; (p > 

0,05) 

Sebaran Normal 

Keharmonisan Keluarga 

Kolmogrov-Smirnov Z = 0,866 

Signifikansi (p) = 0,442; (p > 

0,05) 

Sebaran Normal 

2. Uji Linieritas Signifikansi (p) = 0,027; 

(p<0,05) 
Hubungan Linier 

3. Uji Hipotesis Korelasi = 0,176 

Signifikansi = 0,018 (p<0,05) 

Ada hubungan positif 

yang signifikan antara 

keharmonisan keluarga 

dengan harga diri  

4. Kategorisasi 

 

Harga Diri 

RE = 21,42 

RH = 17,5 

Tingkat Harga Diri 

subyek tergolong tinggi. 

Keharmonisan Keluarga 

RE = 75,38 

RH = 57,5 

Tingkat Keharmonisan 

Keluarga subyek 

tergolong tinggi.  

5. Sumbangan  

Efektif 

R Square = 0,031 atau 0,31%, 

factor lain 99,7%. 

Keharmonisan keluarga 

mempengaruhi harga diri 

sebanyak 0,31%. Ada 

factor 99,7% faktor 

lainnya. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment Karl Pearson maka diperoleh hasil nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,176 dengan p value = 0,035 < 0,05 yang berarti 

ada hubungan positif yang signifikan antara keharmonisan keluarga dengan harga 
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diri pada remaja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Cashwell, 1995) menunjukan hasil bahwa terdapat korelasi positif antara 

hubungan harmonis antar keluarga terhadap harga diri siswa sekolah menengah, 

karena kekuatan keluarga merupakan variable prediktor penghargaan pada diri 

sendiri. Dan di dukung pula dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

(Wong, Chen, & Wu, 2010) mengemukakan hasil bahwa harga diri memiliki 

korelasi yang positif terhadap hubungan harmonis dan dengan adanya pengaruh 

oleh lingkungan sosial keluarga, hasil ini juga memaparkan bahwa keadaan 

keluarga juga berpengaruh terhadap pembentukan pandangan anak mengenai 

dunia.  

Salah satu faktor dari pembentukan harga diri adalah family experience, 

pengaruh keluarga terhadap harga diri menunjukan bahwa self-concept yang 

dibangun mencerminkan gambaran diri yang di komunikasikan atau disampaikan 

oleh orang-orang terpenting dalam hidupnya (significant others) (Michener, 

DeLamater & Myers dalam Anggraeni, 2010). Karena keluarga adalah lingkungan 

hidup pertama dan utama bagi setiap anak yang didalamnya terdapat rangsangan, 

hambatan, atau pengaruh yang pertama dalam pertumbuhan dan perkembangan 

baik perkembangan biologis maupun perkembangan pribadinya (Aryatmi, 1985). 

Harga diri bukan merupakan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba dan 

dengan sendirinya ataupun dibawa sejak lahir, melainkan melalui suatu proses dan 

pembentukan yang dimulai dari masa kanak-kanak serta perkembangannya terjadi 

sepanjang hidup, sehingga keadaan dan situasi keluarga sangat mempengaruhi 

pembentukan harga diri (Lestari & Koentjoro, 2002). 
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Hubungan positif antara orang tua dengan anak akan menghasilkan anak 

yang bahagia, ramah tamah, dianggap menarik oleh orang lain, relatif bebas dari 

kecemasan, dan pandai bekerja sama dalam kelompok (Setyawati, 2007). 

Sedangkan ciri-ciri seseorang memiliki harga diri yang tinggi menurut (Baron & 

Byrne, 2012) adalah individu tersebut menyukai dirinya sendiri, memiliki evaluasi 

yang positif yang sebagian berdasarkan opini orang lain dan sebagian berdasarkan 

pengalaman yang spesifik. 

Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa harga diri pada subjek 

tergolong tinggi dengan rerata empirik 27,73 yang diikuti dengan keharmonisan 

keluarga pada subjek juga tergolong tinggi dengan rerata empirik 75,36 hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Soesilo, 1985) sejak anak masih 

dalam kandungan, interaksi yang harmonis antara ayah dan ibu menjadi faktor 

yang penting karena menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Soesilo 

menunjukkan bahwa kebanyakan anak yang mengalami gangguan tingkah laku 

berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Hal ini dikarenakan suami kurang 

memberikan dukungan dan kasih sayang selama kehamilan pada istri dampaknya 

adalah calon ibu akan merasa bersalah atau membenci anaknya yang belum lahir 

dan akibatnya anak yang tidak dicintai oleh orang tua biasanya akan cenderung 

menjadi orang dewasa yang membenci dirinya sendiri dan merasa tidak layak 

untuk di cintai karena memiliki harga diri yang rendah dan selalu dihinggapi 

dengan rasa cemas. 

Harga diri rendah berasal dari pengalaman seseorang seiring dengan 

pertumbuhannya, seperti: (1) tidak adanya kasih sayang, dorongan, dan tantangan. 
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(2) tidak terdapat cinta dan penerimaan. (3) selalu mengalami kritikan, ejekan, 

sarkasme, dan sinisme. (4) adanya pemukulan fisik dan pelecehan. (5) tidak 

adanya pengakuan dan pujian untuk prestasi. (6) terdapat kelebihan dan keunikan 

yang selalu diabaikan (On My Own To Feet: Identity and Self-Esteem, 1997). 

Selain itu, berdasarkan  hasil analisis yang menunjukkan bahwa variable 

keharmonisan keluarga memberikan sumbangan efektif sebesar 0,31% terhadap 

variable harga diri. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga 

mempengaruhi harga diri sebesar 0,31% sehingga ada 99,7% faktor lain yang 

mempengaruhi harga diri selain variabel keharmonisan keluarga.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afiatin (2013) menunjukkan hasil 

bahwa yang dapat mempengaruhi kebahagiaan remaja adalah kelekatan keluarga, 

harga diri, religiusitas, dan asertivitas. Kebahagiaan yang dirasakan remaja yaitu 

sebuah kebahagiaan apabila mempunyai keluarga yang utuh dan mendapatkan 

kasih sayang dari keluarga, adanya lingkungan yang harmonis, adanya keinginan 

yang tercapai serta adanya peran dan dukungan keluarga (Herbyanti, 2009). 

99,7% faktor lain kemungkinan dihasilkan dari faktor lain yaitu performance 

feedback, social comparison (Michener, DeLamater, & Myers dalam Anggraeni, 

2010), citra tubuh dan lingkungan sosial dan budaya remaja, karena subjek 

penelitian dalam penelitian ini berusia ±16 tahun (dapat dilihat pada hal.46). Hal 

ini dikarenakan, pada masa remaja preokupasi terhadap citra tubuh itu sangat kuat 

di antara para remaja, namun secara khusus sangat terlihat pada masa remaja awal 

ketika remaja tidak puas dengan tubuhnya dibandingkan pada masa remaja akhir 

(Santrock, 2012).  
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Remaja awal lebih banyak menyesuaikan diri terhadap standar kawan 

sebayanya, dalam taraf ini remaja cenderung melakukan hal negatif seperti 

mencuri, menutup roda mobil, membuat grafiti di dinding, atau mencuri kosmetik 

dari konter toko bersama kawan sebayanya (Santrock, 2012). Remaja 

menghabiskan cukup banyak waktunya untuk berpacaran atau berpikir mengenai 

pacaran, karena pacaran merupakan bentuk relasi yang akrab dan juga suatu cara 

untuk menemukan pasangan karena pada remaja usia 14 hingga 16 tahun remaja 

akan mengeksplorasi relasi romantis dan pada tahap ini (Canolly & McIsaac 

dalam Santrock, 2012). Selain itu, kondisi subjek ketika mengisi angket juga 

mempengaruhi hasil dari penelitian terutama masalah kejujuran keadaan 

sebenarnnya dan keseriusan dalam pengisian angket (dapat dilihat pada hal.55). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan 

keluarga memberikan kontribusi terhadap harga diri, sehingga dapat dijadikan 

tolak ukur dalam harga diri. Namun dalam hal ini peneliti tidak terlepas dari 

kesulitan dan kendala dalam melakukan penelitian, penelitian ini terdapat 

beberapa kelemahan seperti, penelitian terbatas pada populasi selain itu 

pengambilan data dalam penelitian ini tidak mencantumkan data yang berkaitan 

dengan variabel keharmonisan keluarga, contoh: pekerjaan orang tua, jumlah 

saudara, pendapatan orang tua sehingga peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama perlu melakukan pada ruang 

lingkup yang lebih luas dengan karakteristik yang berbeda dengan menggunakan 

atau menambahkan variabel-variabel yang lain yang belum disertakan, lebih 

berhati-hati terhadap skala yang akan digunakan sebagai alat ukur harga diri, dan 
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menambahkan data mengenai keharmonisan keluarga. Peneliti tidak mengetahui 

kondisi subjek yang sesungguhnya sehingga dalam pengisian skala dimungkinkan 

terjadi pengisian yang tidak jujur dengan kondisi subjek yang sesungguhnya 

sehingga cenderung menutup-nutupi informasi (dapat dilihat pada hal. 55). 

  


