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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

          Uji asumsi merupakan uji data pertama yang dilakukan 

sebelum menggunakan teknik analisis korelasi product moment 

untuk menguji hipotesis.  Uji asumsi terdiri dari uji normalitas 

dan uji linearitas, tujuan uji asumsi tersebut adalah untuk dapat 

mengetahui distribusi kedua variabel penelitian normal atau tidak 

normal. 

a. Uji Normalitas 

          Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data 

tersebut memiliki distribusi yang normal atau tidak. Pengujian 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan prosedur 

Kolmogrov-Smirnov Z. Distribusi data normal ditunjukan 

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

diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Skala Father Hunger 

          Skala father hunger menunjukkan nilai Kolmogrov-

Smirnov Z sebesar 0, 605; ρ = 0.858 (ρ > 0, 05). Hasil 

tersebut berarti bahwa skor father hunger  berdistribusi 

normal. 

 

2. Dissociative Experiences Scale-II 
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Dissociative Experiences Scale-II menunjukkan 

nilai Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 0, 716; ρ = 0, 684 (ρ > 

0, 05). Hasil tersebut berarti bahwa skor Dissociative 

Experiences Scale-II berdistribusi normal. 

 

b. Uji Linearitas 

          Berdasarkan hasil uji linearitas antara father hunger dan 

gangguan disosiatif, dapat diketahui bahwa Flinear adalah 

11,838; ρ = 0, 002 (ρ < 0, 05) yang berarti hubungan antara 

kedua variabel tersebut bersifat linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

          Hasil perhitungan korelasi product moment Pearson adalah 

rxy = 0, 545; ρ = 0, 001 (ρ < 0, 01) maka terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara father hunger dan kecenderungan 

gangguan disosiatif. Kesimpulannya adalah semakin tinggi father 

hunger, maka semakin tinggi pula kecenderungan gangguan 

disosiatif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian 

diterima.  

 

B. Pembahasan  

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menggunakan teknik 

korelasi product moment Pearson menunjukkan bahwa rxy = 0, 545 

(ρ < 0,01). Hal ini berarti bahwa hipotesis dapat diterima, yaitu 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara father 



 
 
 

49 

 

 

hunger  dengan kecenderungan gangguan disosiatif pada dewasa 

awal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi father 

hunger, maka semakin tinggi pula kecenderungan gangguan 

disosiatif. 

Subjek penelitian mengalami ketidakhadiran sosok ayah pada 

usia yang beragam, antara sejak lahir sampai dengan usia 21 tahun. 

Alasan ketidakhadiran sosok ayah juga bermacam-macam, data ini 

didapatkan melalui pertanyaan dalam lembar kuesioner mengenai 

penyebab ketidakhadiran sosok ayah. Hasilnya adalah terdapat 12 

subjek dengan alasan kematian, 10 subjek dengan alasan perceraian, 

dan 8 subjek dengan alasan lainnya, yaitu karena penyakit sang ayah, 

sifat sang ayah, ayah yang berselingkuh dengan wanita lain, merasa 

sang ayah pilih kasih, jarang bertemu dengan sang ayah, merasa sang 

ayah tidak menjalankan peran seorang ayah yang baik, ayah yang 

pergi dari rumah, dan ayah yang sering melakukan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan teori Erickson (1998, h. 55), 

alasan-alasan tersebut menjadi sumber seseorang mengalami father 

hunger karena tindakan tersebut memiliki unsur desersi atau 

penelantaran ayah terhadap anaknya. 

Jika sosok ayah meninggal, hal ini seringkali dianggap 

sebagai jenis kehilangan ayah yang paling mudah diatasi bagi anak-

anak, jika kematian dikarenakan sebab-sebab alamiah, bukan bunuh 

diri. Alasannya adalah kematian bukanlah pilihan seseorang dan itu 

bagian dari kehidupan, kemudian adanya dukungan dan kasih sayang 

yang mengelilingi setelah ketidakberadaan ayah, kematian juga 
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merupakan titik akhir yang membantu semua orang untuk move on 

setelahnya, dan meskipun terdapat beberapa harapan dan fantasi 

alami bahwa ayah yang meninggal akan kembali, karena harapan itu 

tidak akan terwujud maka perasaan cinta tak berbalas tersebut 

akhirnya berakhir atau setidaknya berkurang (Erickson, 1998, h.58).  

Perceraian juga merupakan faktor yang dapat menimbulkan 

father hunger terhadap individu karena mayoritas anak tinggal jauh 

dari ayahnya dengan berbagai alasan, seperti asumsi bahwa anak 

lebih membutuhkan sosok ibu daripada ayah dalam masa 

perkembangannya yang berdasarkan stereotipe peran laki-laki dalam 

pernikahan adalah mencari nafkah, sedangkan peran perempuan 

adalah membesarkan anak. Alasan lainnya, kebanyakan ayah 

beranggapan bahwa pernikahan dan anak merupakan urusan satu 

paket, sehingga jika sudah tidak terlibat dengan salah satunya, maka 

sulit untuk terlibat dengan yang lain, sehingga hal ini dapat 

menjelaskan mengapa banyak ayah yang sudah tidak terlibat dalam 

pengasuhan tak merasa berkewajiban untuk membayar tunjangan 

anak (Erickson, 1998, h. 62-63). 

Father hunger melibatkan pengalaman emosional seseorang, 

sekalipun pikiran dan perasaan yang menjadi karakteristik dari father 

hunger mungkin muncul karena kontribusi lain. Walaupun demikian, 

seringkali father hunger tidak disadari oleh anak-anak yang 

bertumbuh tanpa kehadiran ayah secara fisik maupun emosional. 

Bagaimanapun kebutuhan akan kedekatan dengan sosok ayah tidak 

hilang ketika anak bertumbuh dewasa, melainkan ikut berkembang. 



 
 
 

51 

 

 

Ketidakhadiran sosok ayah yang dialami atau dirasakan 

seorang anak juga memungkinkan anak tersebut berkembang dengan 

disorganized attachment karena anak mendapat perlakuan yang salah 

dari figur attachment, dalam hal ini figur attachment adalah sang 

ayah. Anak menghadapi dua dilema antara mencari keamanan dan 

ketakutan dengan pengasuh, strategi kelekatannya cenderung 

menjadi tidak teratur (disorganized) (Blizard, 2003, dalam  Howell, 

2005, h. 149). D-attachment telah dikaitkan dengan psikopatologi 

pada masa dewasa di sejumlah studi, termasuk agresi, gangguan 

kepribadian, dan gangguan disosiatif  (Howell, 2005, h. 149). 

Gangguan disosiatif muncul karena jika terjadi disorganized 

attachment akan muncul dua tipe pertahanan psikologis, yaitu 

penonaktifan dan pemutusan. Penonaktifan hampir menyerupai 

represi, ketika seorang anak mengesampingkan semua perasaan dan 

pengalaman negatif dari figur attachment yang mengakibatkan 

hilangnya ingatan dan kesadaran terhadap perilaku dan kejadian 

aktual. Pada pemutusan, attachment dipertahankan, tetapi informasi 

menyakitkan yang tidak konsisten dengan attachment  "terputus" 

dari kesadaran. Anak mempertahankan pandangan positif dari 

pengasuh dalam kesadaran sementara mengalami perlakuan yang 

kurang menyenangkan dengan orang tua (lalai, penolakan, dan 

sebagainya) (Howell, 2005, h. 150). 

Tindakan-tindakan pengasuhan yang salah atau keliru disebut 

tindakan abuse (physical abuse, sexual abuse, neglect, dan emotional 

abuse), pengalaman abuse pada masa perkembangan individu akan 
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berpengaruh pada kesehatan mental di masa dewasa (Siswanto, 

2007, h. 120). Tindakan-tindakan pengasuhan yang salah (abuse) 

secara jelas dapat berkaitan dengan father hunger. Father hunger 

bersumber pada desersi yang berarti perbuatan atau tindakan 

melarikan diri dari tanggung jawab (penelantaran), dalam arti yang 

sama neglect (diabaikan atau dilalaikan) juga merupakan perlakuan 

atau tindakan pengabaian secara sengaja terhadap kebutuhan-

kebutuhan dasar anak sehingga tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut 

meliputi sandang, pangan, papan,  dan dukungan emosional, cinta 

serta afeksi. Pandangan mengenai abuse tersebut sejalan dengan 

teori faktor-faktor father hunger dari Erickson (1998, h. 83) yang 

mengatakan bahwa abuse terhadap anak yang dilakukan oleh ayah 

secara fisik, seksual, dan emosional seringkali membuat anak 

menganggap bahwa ayahnya tidak dapat dipercaya dan diandalkan. 

Perlakuan yang salah dapat terjadi tanpa terduga oleh anak sehingga 

biasanya anak akan berupaya untuk menghindari sosok ayah yang 

melakukan abuse.  Upaya perlindungan diri anak menimbulkan rasa 

kehilangan sosok ayah terutama secara emosional, karena 

ketidaknyamanan yang dialami karena abuse tersebut. 

Child abuse yang parah dan berkepanjangan akan membuat 

anak menggunakan disosiasi sebagai upaya melarikan diri dari 

situasi menakutkan dan perasaan menyakitkan (Degun-Mather, 

2006, h. 48). 

Smith  (1978, h. 104) juga berpendapat bahwa ketidakhadiran 

ayah (father absence) merupakan salah satu prediktor paling umum 
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dari salah perlakuan terhadap anak (child abuse), maka 

kecenderungan gangguan disosiatif dapat muncul karena disosiasi 

dianggap sebagai upaya atau strategi pertahanan diri dalam 

menghadapi stres atau keadaan menyakitkan lainnya. Cara 

pertahanan diri ini  terbawa ke dalam kehidupan dewasa dan terus 

digunakan sebagai cara untuk menghindari kesulitan dalam hidup. 

Sumbangan efektif father hunger pada kecenderungan 

gangguan disosiatif dewasa awal adalah sebesar 29,70%, sedangkan 

sisanya 70, 30% merupakan faktor lain yang tidak diikutsertakan 

dalam penelitian ini yang mempengaruhi kecenderungan disosiatif. 

Faktor-faktor lain tersebut diantaranya adalah trauma yang 

memunculkan Post-traumatic Stress Disorder (PTSD), stres akibat 

peperangan, stres akibat bencana alam, pengalaman kekerasan fisik, 

seksual, dan emosional dalam jangka panjang. 

Terdapat data tambahan berupa t-test pada penelitian ini yang 

dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan dalam father hunger dan kecenderungan disosiatif. 

Nilai t test sebesar -1, 426 dengan Sig. (2-tailed) adalah 0, 

165 (ρ > 0,05), sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan 

kecenderungan gangguan disosiatif antara laki-laki dan perempuan. 

          Sebuah penelitian tidak terlepas dari adanya suatu kelemahan. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian hanya 

berjumlah 30 orang. Peneliti mengalami hambatan dalam mencari 

subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian, karena pembahasan 

atau pertanyaan mengenai ketidakhadiran sosok ayah merupakan hal 
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yang sensitif dan kemungkinan dapat menyinggung perasaan 

seseorang. Latar belakang subjek penelitian juga seharusnya lebih 

spesifik, misalnya subjek yang kehilangan ayah karena perceraian. 

Selain itu, topik father hunger yang tergolong baru dan belum 

terdapat banyak penelitian sebelumnya dengan pembahasan tersebut, 

item skala father hunger dibuat original berdasarkan teori 

karakteristik father hunger sehingga masih terdapat beberapa 

pernyataan yang kurang spesifik sebagai representatif father hunger. 
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