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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

E. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Peneliti melakukan uji asumsi berupa uji normalitas 

sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan variabel 

bebas dengan variabel tergantung. Tujuan dari uji asumsi ini 

adalah supaya data yang akan diolah telah memenuhi syarat, dan 

dapat dianalisisdengan menggunakan teknik product moment.  

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan teknik One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa variabel kenakalan remaja bernilai K-S Z = 0,974 (p > 

0,05) yang berarti bahwa sebaran variabel kenakalan remaja 

adalah normal, sedangkan hasil uji normalitas untuk variabel 

keberfungsian keluarga diperoleh nilai K-S Z = 1,168 (p > 

0,05) yang berarti bahwa sebarannya normal. Maka dapat 

disimpulkan kedua variabel kenakalan remaja dan 

keberfungsian keluarga adalah normal. Uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1 yaitu lampiran 

uji normalitas halaman 100.
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b. Uji Linieritas 

Hasil uji linier menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara keberfungsian keluarga dan kenakalan remaja, 

dibuktikan dengan korelasi yang linier antara variabel 

keberfungsian keluarga dengan kenakalan remaja. Hasil angka 

yang diperoleh yaitu Flinier 91,978 dengan p<0,05. Uji linier 

dapat dilihat selengkapnya pada lampiran E-2 yaitu lampiran 

uji linieritas halaman 104 

2. Analisis Data Penelitian 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis untuk menguji hubungan antara kerberfungsian keluarga 

dengan kenakalan remaja. Hasil dari uji korelasi ini adalah nilai 

korelasi koefisien korelasi sebesar rxy=-0,791 (p<0,01). Hasil ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara keberfungsian keluarga dengan kenakalan remaja. Semakin 

tinggi keberfungsian keluarga maka semakin jarang remaja 

melakukan kenakalan, begitupun sebaliknya. Hasil analisis ini 

sesuai dengan hipotesis peneliti, maka hipotesis yang diajukan 

peneliti diterima. Uji korelasi dapat dilihat selengkapnya pada 

lampiran analisis data halaman 107 

F. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis uji korelasi antara keberfungsian 

keluarga dengan kenakalan remaja adalah rxy=-0,791 (p<0,01). Maka 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara 

keberfungsian keluarga dan kenakalan remaja. Dimana hal ini berarti 
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semakin rendah keberfungsian keluarga maka akan semakin tinggi 

tingkat kenakalan remaja, dan begitupun sebaliknya. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan peneliti terdahulu yaitu 

yang dilakukan oleh Saputra (2017, h.25) bahwa hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara keberfungsian 

keluarga dengan kenakalan remaja. Hasil yang sama juga 

dikemukakan dalam World Youth Report  (2004, h. 195) bahwa 

keluarga yang tidak berfungsi (dysfunctional family) erat kaitannya 

dengan kenakalan remaja. 

Kenakalan remaja memiliki beberapa faktor penyebab 

diantaranya yaitu identitas, kontrol diri, usia, jenis kelamin, harapan 

terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah, proses keluarga, 

pengaruh teman sebaya, kelas sosial ekonomi, kualitas lingkungan 

sekitar tempat tinggal (Santrock 2003, h. 24). Penyebab utama 

kenakalan remaja ialah keluarga dan peran kontrol di dalamnya 

(Sudarsono, 2004, h.17). Dari sini dapat dilihat bahwa keberfungsian 

keluarga menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan 

perilaku remaja, terutama menentukan apakah remaja tumbuh dengan 

nakal, atau tidak.  

Menurut Epstein dkk (1983, h. 172-173) aspek-aspek 

keberfungsian keluarga tersebut yaitu fungsi pemecahan masalah, 

komunikasi, fungsi peran, fungsi respon afektif, fungsi keterlibatan 

afektif, dan fungsi kontrol perilaku.  

Menurut Snyder dan Patterson (Wright & Wright, 1993, h.5) 

faktor kenakalan remaja dari faktor keluarga salah satunya adalah 
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pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang kurang baik di dalam 

keluarga, seperti pemecahan masalah yang berujung kekerasan, atau 

perpisahan cenderung membuat remaja menjadi trauma dan 

menghindari pemecahan masalah, atau bahkan meniru cara 

pemecahan masalah dalam keluarga mereka. 

Komunikasi keluarga merupakan pertukaran informasi yang 

dilakukan antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik antar 

anggota keluarga akan membuat anak merasa aman dan percaya pada 

keluarga mereka. Remaja juga merasa didengarkan dan dihargai, 

sehingga anak tidak mudah terjerumus pada kenakalan (Harsanti & 

Verasari, 2013, h.75). 

Bagi orang dewasa, memiliki pekerjaan, menikah dan memiliki 

anak, dan memegang ikatan lain di dalam sebuah komunitas dapat 

dijadikan sebagai kontrol terhadap perilaku mereka. Menerima peran 

suami dan ayah atau istri dan ibu akan otomatis membuat orangtua 

juga akan mengontrol perilaku anggota keluarga lain terutama anak 

mereka. Maka dalam keluarga yang memiliki peran yang baik dan 

tepat akan membentuk karakter dan perilaku yang baik pula dalam 

keluarga (Wright & Wright, 1993, h.3-5). 

Bridges, (1927, h.562) mengatakan bahwa remaja yang tidak 

dapat memberikan respon afektif kepada keluarganya, atau tidak 

mendapatkan respon yang baik dalam keluarganya bisa menjadi 

tertutup, tidak peduli pada orang lain, tidak sadar akan tanggung jawab 

sosial, egois dan tidak pengertian. Remaja menjadi nakal karena 

kurangnya disiplin dan akhirnya melakukan kenakalan.  
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Keterlibatan afektif yaitu seberapa jauh anggota keluarga 

menunjukkan ketertaikan dan penghargaan kepada aktifitas dan minat 

anggota keluarga lainnya. Wright & Wright (1993, h. 15) mengatakan 

bahwa lingkungan keluarga yang sehat, dimana antar anggota 

keluarga berbagi kasih sayang, saling memberi perhatian, terlibat 

dalam aktifitas anggota keluarga yang lain akan mengurangi resiko 

kenakalan pada remaja. Semakin remaja terlibat secara afektif dengan 

keluarganya, maka semakin sedikit pula peluang remaja 

menghabiskan waktu diluar untuk bergaul bebas dan melakukan hal-

hal yang tidak diinginkan.  

Kontrol orang tua yang tidak tepat atau tidak efektif dapat 

membuat remaja berisiko melakukan kenakalan Henggeler (Wright & 

Wright, 1993, h. 1&6). Tidak mudah untuk mengawasi dan 

mengontrol Remaja dan keinginan untuk bebasnya. Perlu cara yang 

tepat dan pasti efektif untuk menghindari remaja melakukan 

kenakalan.  

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa variabel kenakalan 

remaja menunjukkan hasil Mean Empirik (Me) sebesar 13.86, dan 

Mean Hipotetik (Mh) sebesar 25, serta Standar Deviasi Hipotetik 

(SDh) sebesar 8.333. Kenakalan remaja pada penelitian ini tergolong 

rendah. Variabel keberfungsian keluarga menunjukkan hasil Mean 

Empirik (Me) sebesar 42.44, dan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 40, 

serta Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 8. Keberfungsian 

keluarga pada penelitian ini tergolong sedang.  
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Sumbangan efektif yang diberikan variabel keberfungsian 

keluarga pada variabel kenakalan remaja adalah sebesar 62.6%. dapat 

disimpulkan dari hasil sumbangan efektif ini, bahwa keberfungsian 

keluarga sangat memengaruhi kenakalan remaja, sedangkan sisanya 

sebesar 37.4% berasal dari faktor-faktor lain seperti identitas diri, 

kontrol diri, jenis kelamin, usia, harapan akan pendidikan dan nilai-

nilai di sekolah, proses keluarga, pengaruh teman sebaya, kelas sosial 

ekonomi, kualitas sosial dan tempat tinggal, faktor biologis, faktor 

psikologis, faktor sosiologis, dan faktor budaya. 

Penelitian ini tidak luput dari beberapa kelemahan antara lain: 

1. Beberapa subjek membuat candaan tentang beberapa item pada 

skala, sehingga membuat suasana menjadi gaduh. Peneliti juga 

belum bisa mengontrol kelas dengan baik.  

2. Pemilihan waktu yang kurang tepat, karena sekolah tempat 

penelitian ini sedang melakukan persiapan UTS. Hal itu membuat 

peneliti mendapat kesempatan yang terbatas yaitu hanya satu kali 

untuk meneliti dua kelas. Penelitian ini menggunakan try out 

terpakai karena kesempatan yang diberikan pihak sekolah hanya 

satu kali, mengingat jadwal siswa dan guru yang padat untuk 

persiapan Ujian Tengah Semester.    


