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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan teknik analisis korelasi product 

moment untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan 

uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linearitas. Melalui 

uji asumsi ini diketahui apakah distribusi kedua variabel tersebut 

normal atau tidak normal. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data tersebut 

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Pengujian 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan prosedur 

Kolmogrov-Smirnov Z. Distribusi data normal ditunjukkan 

apabila probabilitas (signifikan) lebih besar dari 0,05 dan 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Skala Kepercayaan diri  

Skor kepercayaan diri pada remaja anak pendeta PARI 

menunjukkan nilai Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 1,069 

(p>0,05). Hal ini berarti skor kepercayaan diri remaja anak 

pendeta PARI berdistribusi normal. 
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2. Skala Pola Asuh Demokratis 

Skor pola asuh demokratis menunjukkan nilai 

Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 0,613 (p>0,05). Hal ini 

berarti skor pola asuh demokratis berdistribusi normal. 

 

b. Uji Linearitas  

Berdasarkan hasil uji linearitas antara kepercayaan diri 

dan pola asuh demokratis, diketahui bahwa nilai Flinear  adalah 

9,006 (p < 0,05) yang berarti hubungan antara kedua variabel 

tersebut bersifat linear. 

 

2. Uji Hipotesis 

Hasil perhitungan korelasi product moment dan Pearson 

adalah rxy = 0,463 (p < 0,01) maka terdapat hubungan positif 

antara pola asuh demokratis dan kepercayaan diri yang sangat 

signifikan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pola asuh 

demokratis maka semakin tinggi kepercayaan remaja. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Lalu, sumbangan efektif 

pola asuh demokratis pada kepercayaan diri sebesar 21,43%. 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan 

teknik korelasi product moment dan Pearson didapati bahwa 

rxy=0,463 dengan p < 0,01 yang menunjukkan bahwa hipotesis dapat 

diterima dan terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 
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pola asuh demokratis dengan kepercayaan diri pada remaja anak 

pendeta PARI. Hal ini berarti semakin tinggi pola asuh demokratis, 

semakin tinggi kepercayaan diri remaja.  

Pembentukankepercayaan dirijuga memerlukan interaksi di 

dalam keluarga, karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak 

pertama kali mendapatkan bimbingan dan pengarahan serta 

memupuk rasa percaya dirinya.  

Keluarga terutama orang tua adalah lingkungan pertama yang 

pertama kali ditemui oleh anak ketika Ia dilahirkan. Lingkungan 

pertama harus diusahakan sebaik-baiknya sebagai lingkungan yang 

menguntungkan dan lingkungan yang optimal bagi perkembangan 

kepribadian yang baik. Keluarga dan suasana hidupnya, sangat 

berpengaruh atas taraf-taraf permulaan perkembangan anak dan 

banyak menentukan sifat dan sikap apa yang akan terbentuk. Oleh 

karena itu orang tua sangat berpengaruh dalam pertumbuhan, 

perkembangan, dan pergaulan sang anak.  

Namun hal yang paling efektif adalah dengan cara mendidik 

anak dengan menggunakan pola didik dan pola asuh yang sesuai. 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang paling ideal karena 

lebih menekankan cara pendekatan demokratis, cenderung lebih 

banyak berpengaruh positif pada anak/remaja. Pola asuh demokratis 

adalah pengaturan dalam keluarga, ada komunikasi secara terbuka, 

sehingga remaja menjadi lebih mudah memahami dan aktivitasnya 

dapat terkontrol secara positif. Pola asuh demokratis memiliki 
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karakteristik utama dengan mengutamakan pendekatan berdasarkan 

pada  nilai-nilai demokratis, yaitu kebebasan berpendapat, hubungan 

yang bersifat terbuka, komunikasi dua arah, dan adanya sikap 

hangat. Semua hal di atas sangat dibutuhkan oleh remaja untuk 

proses perkembangannya, sehingga remaja merasa lebih diakui, 

mandiri, percaya diri dan dapat menyesuaikan diri terhadap 

perubahan-perubahan yang dialami.  

Menurut Barnadib (dalam Widiana dan Nugraheni, tt, h. 5) 

mengatakan bahwa orang tua yang demokratis selalu memperhatikan  

perkembangan anak, dan tidak hanya sekedar mampu memberi 

nasehat dan saran tetapi juga bersedia mendengarkan keluhan-

keluhan anak berkaitan dengan persoalan-persoalannya. Barnadib 

juga mengatakan bahwa anak yang berada dalam pola pengasuhan 

demokratis akan memiliki sifat dapat menghargai orang lain, percaya 

diri, sosialnya baik, tanggung jawab dan mudah menyesuaikan diri.  

Pola pengasuhan orang tua sendiri memiliki andil yang cukup 

serius dalam menentukan kepribadian seorang anak salah satunya 

tingkat kepercayaan diri. Pola pengasuhan dalam keluarga harusnya 

dapat mengarahkan ke arah hal yang lebih baik dan kreatif. Hal ini 

didukung oleh penelitian Idrus dan Rohmiati pada remaja yang berusia 

15-18 tahun yang bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Kotamadya Yogyakarta yang membuktikan bahwa pola asuh 

orang tua memiliki peran yang penting dalam pembentukan dan perkembangan 

diri seorang anak.  
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Hasil olah data penelitian menunjukkan bahwa hasil Mean 

Empirik (ME) kepercayaan diri sebesar 29,26 dan standar deviasi 

(SDe) sebesar 4,14 sehingga terdapat tujuh remaja anak pendeta 

PARI yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, lalu terdapat 25 

remaja anak pendeta PARI yang memiliki kepercayaan diri yang 

sedang dan tiga remaja anak pendeta PARI yang memiliki 

kepercayaan diri yang rendah. 

Kemudian hasil olah data penelitian menunjukkan bahwa 

hasil Mean Empirik (ME) pola asuh demokratis sebesar 33,74 dan 

standar deviasi (SDe) sebesar 5,13 sehingga terdapat tujuh orang 

yang memiliki pola asuh demokratis tinggi, lalu terdapat 25 orang 

yang memiliki pola asuh demokratis sedang dan tiga orang yang 

memiliki pola asuh demokratis yang rendah.  

Sedangkan untuk sumbangan efektif pola asuh demokratis 

(SE) terhadap kepercayaan diri remaja anak pendeta PARI sebesar 

21,43% dan sisanya sebesar 78,57% untuk faktor-faktor kepercayaan 

diri yang lain.  

Pada penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dalam 

pengambilan data skala penelitian, yaitu banyak item yang gugur 

karena kekurangtepatan membuat pernyataan item. Kemudian dalam 

proses pengisian skala, subyek merasa bosan dan kurang konsentrasi 

dalam menjawab. Hal tersebut nampak sekali saat dalam penelitian.  

 


