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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Peneliti melakukan uji asumsi terlebih dahulu yang berisi uji 

normalitas dan uji reliabilitas, sebelum melakukan analisis korelasi 

product moment. Dari hasil uji normalitas ini untuk mengetahui apakah 

distribusi kedua variabel tersebut normal atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data menggunakan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. Penghitungan 

dilakukan menggunakan Kolmogorov-SmirnovTest. Jika taraf 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data normal. 

Hasil uji normalitas pada variabel perilaku bullying  total nilai K-S 

Z sebesar 1,254 dengan p sebesar 0,86 (p>0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa skor perilaku bullying berdistribusi normal. Hasil Uji normalitas 

pada variabel over protective total nilai K-S Z sebesar 0,803 dengan p 

sebesar 0,539 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa skor over 

protective berdistribusi normal. Selengkapnya hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada lampiran D-1. 
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b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel. Hasil dari pengujian linearitas antara pola asuh over protective 

dan perilaku bullying diketahui bahwa nilai F adalah 0,063 sedangkan 

nilai p adalah 0,802 (p>0,05), sehingga hubungan antara pola asuh over 

protective dengan perilaku bullying memiliki hubungan yang tidak 

linear. Selengkapnya hasil uji linearitas dapat dilihat pada lampiran D-2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah uji hipotesis yang 

menggunakan SPSS. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan korelasi 

product moment dari Pearson. Hasil uji korelasi product moment yang 

menguji hubungan antara pola asuh over protective dengan perilaku 

bullying menghasilkan nilai korelasi  -,031 dan nilai p sebesar 0,401 

sehingga antara variabel over protective dan perilaku bullying tidak 

berkorelasi secara signifikan (p>0,05). 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang mengatakan “Terdapat 

hubungan positif antara pola asuh over protective dengan perilaku 

bullying” ditolak. 
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B. Pembahasan 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien korelasi product 

moment antara pola asuh over protective dengan perilaku bullying rxy = -

,031 dengan p sebesar 0,401 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian yaitu terdapat hubungan positif antara pola asuh over 

protective dengan perilaku bullying ditolak. Semakin kuat atau tidaknya 

pola asuh over protective, tidak ada korelasi dengan perilaku bullying. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astarini 

(2013, h. 30) yang mengatakan ada hubungan positif antara perilaku over 

protective dengan bullying pada siswa SDN. Salah satu hasil penelitian 

untuk menjelaskan hasil yang berbeda dari penelitian Astarini adalah 

Georgiou (2008, h.121) yang menjelaskan bahwa perilaku over protective 

memengaruhi adaptasi sosial anak di sekolah tetapi tidak berpengaruh pada 

perilaku bullying atau perilaku menyimpang lainya, namun over protective 

akan menyebabkan anak menjadi korban bullying. Georgiou menemukan 

bahwa ibu yang sangat melindungi anaknya akan membuat anak menjadi 

pasif dan tunduk, karena itu anak menjadi sasaran empuk untuk 

pengganggu atau pelaku bullying. 

Wolke  (dalam Warwick News & Events, 2013, h. 1-2) juga 

menjelaskan bahwa pola asuh yang dilakukan secara berlebihan (over 

protective) akan membuat anak-anak itu meningkat resikonya untuk 

menjadi korban bullying. Meskipun keterlibatkan orangtua, dukungan dan 

pengawasan yang tinggi akan mengurangi kemungkinan anak-anak terlibat 

dalam bullying. 
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Penelitian ini juga mempunyai kelemahan yang dapat memengaruhi 

hasil dalam penelitian. Salah satunya adalah kemungkinan adanya social 

desirability dari para responden yaitu sebuah keinginan untuk sesuai secara 

sosial. Dalam penelitian ini yang mengungkapkan tentang perilaku 

bullying dan pola asuh over protective, responden yang merupakan siswa 

kelas 4-6 SD menjawab seperti yang diinginkan oleh lingkungan sosialnya 

(social desirability). Hal tersebut kemungkinan menjadi salah satu 

kelemahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


