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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan hipotesis, maka peneliti terlebih dahulu 

melakukan uj asumsi normalitas dan linearitas data penelitian. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

distribusi pada data penelitian. Uji normalitas pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Z dan 

normalitas ditunjukan apabila p>0,05 yang hasilnya diperoleh 

sebagai berikut: 

a. Pada data asertivitas diperoleh nilai K-S Z= 0,898 dengan nilai 

p sebesar 0,396 (p>0,05), yang berarti data pada asertivitas 

memiliki distribusi normal. 

b. Pada data pola asuh demokratis diperoleh nilai K-S Z= 0,877 

dengan nilai p sebesar 0,425 (p>0,05), yang berarti data pada 

pola asuh demokratis memiliki distribusi normal. Hasil dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada  

hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Uji linear pada penelitian ini menggunakan uji F 

dimana variabel independen dan variabel dependen memiliki 

hubungan yang linear apabila p<0,05. 

Hasil uji linear variabel pola asuh demokratis dan asertivitas 

pada penelitian ini ditunjukkan dengan nilai Flinear=7,952 (nilai 



46 

 
 

p<0,05) yang berarti terdapat hubungan yang linear antara pola 

asuh demokratis dengan asertivitas. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, langkah selanjutnya peneliti 

melakukan uji hipotesis dengan menggunakan program Statistical 

Packages For Social Science (SPSS) for Windows Release 16.00. 

Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian 

ini menggunakan teknik korelasi Product Moment. Adapun hasil 

yang diperoleh dalam menguji hipotesis adalah sebagi berikut: 

Hipotesis menunjukan rxy= 0,321 dengan p= 0,003 (p<0,01). 

Dengan demikian, hal ini menyatakan bahwa terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara pola asuh demokratis dengan 

asertivitas remaja serta menunjukan bahwa hipotesis yang 

diajukan oleh penulis diterima. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

 

B. Pembahasan 

Hasil uji korelasi antara asertivitas dengan pola asuh demokratis 

pada remaja yang didapatkan dari uji korelasi dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment menunjukkan nilai rxy= 0,321 dengan 

p<0,01 yang berarti bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara pola asuh demokratis dengan asertivitas remaja. 

Dengan demikian hipotesis awal yang diajukan oleh peneliti diterima. 

Hubungan positif yang terdapat dalam hipotesis dimaksudkan adalah 

semakin tinggi pola asuh demokratis, maka semakin tinggi asertivitas 

dan begitu juga sebaliknya. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Rathus dan Nevid (dalam 

Anindyajati dan Karima, 2004) asertivitas merupakan perilaku yang 

didasari dengan keberanian untuk jujur dan terbuka dalam 

mengungkapkan perasaan, kebutuhan dan pikiran, mampu 

mempertahankan hak pribadi serta menolak sesuatu yang tidak sesuai 

dengan dirinya walaupun mendapatkan tekanan dari figur otoritas 

ataupun kelompok tertentu. Remaja yang memiliki asertivitas yang 

tinggi mampu bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Sementara 

remaja yang tidak mampu berperilaku asertif dalam kehidupanya akan 

kerap merasa disakiti dan cemas karena tidak mampu untuk 

mempetahankan hak diri sendiri dan membiarkan orang lain untuk 

mengendalikan hidupnya. 

Remaja di bawah bimbingan pola asuh demokratis akan mampu 

bertindak lebih asertif karena orangtua yang demokratis cenderung 

memberikan anak kebebasan untuk berpendapat dan memilih tujuan 

hidupnya sendiri, sehingga anak akan terbiasa untuk mengungkapkan 

perasaan ataupun pendapatnya secara jujur dan terbuka tanpa perasaan 

cemas. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian Titanida (2008) 

yang dilakukan terhadap remaja di Yogyakarta bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara pola asuh demokratis 

orangtua dengan asertivitas remaja. Dari penelitian tersebut diperoleh 

hasil bahwa tingkat asertivitas dan pola asuh demokratis orangtua 

tergolong tinggi, sehingga dianggap pola asuh demokratis orangtua 

yang tinggi akan mendorong tingkat asertivitas remaja. 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti dapat 

dilihat bahwa asertivitas remaja di SMA Kristen Terang Bangsa 

Semarang menunjukkan hasil mean empirik (ME) sebesar 49,20 dengan 

standard deviasi (SD) sebesar 5,05. Berdasarkan data tersebut maka 

terdapat 10 siswa dengan kategori asertivitas rendah, 54 siswa dengan 
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kategori asertivitas sedang dan 7 siswa dengan kategori asertivitas 

tinggi.  

Hasil analisa tersebut dapat memunjukkan bahwa sebagian dari 

siswa di SMA Kristen Terang Bangsa Semarang sudah cukup mampu 

berperilaku asertif dengan cara mengungkapkan perasaan, pendapat dan 

pikiran secara terbuka dan jujur, berani meminta maaf ketika berbuat 

salah dan mampu mengambil keputusan sendiri.  

Selanjutnya peneliti juga melakukan analisis data terhadap 

variabel pola asuh demokratis yang menunjukkan hasil mean empirik 

(ME) 70,75 dengan standard deviasi (SD) sebesar 9,87. Berdasarkaan 

data tersebut dapat diperoleh data terdapat 9 siswa dengan pola asuh 

demokratis kategori rendah, 50 siswa dengan pola asuh demokratis 

kategori sedang dan 12 siswa dengan pola asuh demokratis kategori 

tinggi. 

Sumbangan efektif pola asuh demokratis terhadap asertivitas 

remaja di SMA Kristen Terang Bangsa Semarang sebanyak 10,30% 

sisanya sebanyak 89,70% dipengaruhi faktor-faktor lain seperti jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, budaya, harga diri 

dan lain-lain. 

Berdasarkan dari adanya hipotesis yang diajukan peneliti 

menunjukan bahwa adanya hubungan positif yang sangat signifikan 

antara pola asuh demokratis dengan asertivitas remaja. Semakin tinggi 

pola asuh demokratis maka semakin tinggi asertivitas remaja begitu 

juga sebaliknya. Maka dapat dikatakan bahwa subjek yang merupakan 

siswa SMA Kristen Terang Bangsa Semarang mampu berperilaku 

asertif dengan membela diri sendiri dan membentengi diri dari hal-hal 

negatif. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Nunally dan Hawar 

(dalam Marini dan Andriani, 2005) yang mengatakan bahwa asertivitas 

adalah salah satu cara remaja untuk membentengi diri dari  hal-hal 
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negatif seperti narkoba, tawuran, seks bebas dan kenakalan remaja 

lainnya. Perilaku asertif yang memiliki karakterisitik jujur, tegas dan 

terbuka dapat dibentuk melalui pola asuh demokratis (Sriyanto, 

Abdukarim, Zainul & Maryani, 2014).  

Penelitian lain yang mendukung bahwa asertivitas penting adalah 

penelitian yang dilakukan Bromberger dan Matthews (dalam Khan, 

2012) yang menunjukkan bahwa semakin seseorang mampu 

mengekspresikan diri secara asertif, maka semakin kuat daya tahan 

dalam menghadapi stress dan semakin kecil kemungkinan untuk 

mengalami depresi.  

Dari pemaparan di atas terbukti bahwa asertivitas sangat penting 

dalam kehidupan masing-masing individu agar dapat memiliki kualitias 

hidup yang baik dengan mengendalikan hidupnya sendiri dan 

mengekspresikan diri sehingga terhindar dari tekanan-tekanan otoritas 

ataupun kecenderungan untuk mengalami depresi.  

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki kelemahan, 

yaitu penulisan item yang kurang sederhana sehingga menimbulkan 

kebingungan kepada responden dalam pengisian kuisioner. Hal tersebut 

berkaitan dengan banyaknya item yang gugur pada saat uji validitas dan 

reliabilitas.
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