
 

 

 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode try out, sehingga data yang 

sudah valid dan reliabel menjadi data hasil penelitian. Selanjutnya 

dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis terhadap data hasil penelitian 

tersebut. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas 

sebaran. Untuk mempermudah perhitungan normalitas 

sebaran digunakan computer program SPSS. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel  gaya 

komunikasi interpersonal adalah nilai K-S Z = 0,105 dengan 

p = 0,200, dimana p > 0,05 yang berarti bahwa sebarannya 

normal. 
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Sedangkan hasil uji normalitas untuk variabel pola asuh 

otortiter diperoleh nilai K-S Z = 0,112 dengan p = 0,199, 

dimana p > 0,05 yang berarti bahwa sebarannya normal. 

Kesimpulan dari uji normalitas, sebaran variabel pola asuh 

otortiter adalah normal. 

b. Uji Linieritas 

Variabel komunikasi interpersonal dan variabel pola 

asuh otortiter mempunyai hubungan linier, hal ini ditunjukkan 

dengan Flinier 2,857 dengan p = 0,000 dimana p < 0,05. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya uji hipotesis 

dengan menggunakan korelasi product moment. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan komputer seri SPSS. Adapun 

hasil analisis data korelasi product moment diperoleh nilai 

koefisien korelasi sebesar rxy = -0,252 dengan p sebesar 0,048 (p 

< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif 

yang signifikan antara pola asuh otoriter orangtua dengan 

komunikasi interpersonal remaja. Sumbangan efektif pola asuh 

otoriter orangtua terhadap komunikasi interpersonal remaja 

sebesar 6,35%. 



 

 

 

 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada 

hubungan positif antara komunikasi interpersonal dengan pola asuh 

otoriter. Hal tersebut dapat dilihat dari uji hipotesis yang menunjukkan 

rxy = -0,252 dengan p sebesar 0,048  (p < 0,05) ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan negatif yang signifikan antara  pola asuh otoriter orangtua 

dengan komunikasi interpersonal remaja yang berarti semakin tinggi 

pola asuh otoriter orang tua maka akan semakin rendah komunikasi 

interpersonalnya dengan remaja dan sebaliknya, dengan demikian 

hipotesis yang diajukan peneliti diterima. 

Pola asuh memberikan peranan dalam membangun komunikasi 

interpersonal dalam diri remaja, proses interaksi dalam keluarga 

membentuk perilaku yang akan mengendap dalam diri remaja di 

samping remaja juga melakukan proses belajar sosial dari lingkungan 

keluarga bagaimana keluarga bersikap terhadap sebuah peristiwa. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

Margaret (2012) yang dimuat dalam jurnal penelitian hubungan antara 

persepsi remaja awal tentang pola asuh otoriter orangtua dengan 

komunikasi Interpersonal dalam keluarga yang menyimpulkan bahwa, 



 

 

 

 

terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pola asuh otoriter 

dengan komunikasi interpersonal. 

 Nilai mean empirik pada variabel pola asuh otoriter yaitu 

sebesar 39,2045 dengan nilai standar deviasi sebesar 7,54700 dapat 

disimpulkan bahwa variabel pola asuh otoriter  termasuk dalam kategori 

rendah karena nilai rata-ratanya di bawah mean hipotetik. Mean 

hipotetik diperoleh dari nilai valid maksimum (80) dikurangi valid 

minimum (20) dibagi dua dan ditambahkan dengan nilai minimumnya, 

hasilnya merupakan mean hipotetik pola asuh otoriter orangtua 

(20+30=50). Artinya semakin rendah nilai mean empirik pola asuh 

otoriter maka orang tua semakin tidak otoriter terhadap ana knya. 

Nilai mean empirik pada variabel komunikasi interpersonal 

yaitu sebesar 62,6364 dengan nilai standar deviasi sebesar 8,43330 

dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi interpersonal termasuk 

dalam kategori tinggi karena nilai mean empirik di atas mean hipotetik. 

Mean hipotetik diperoleh dari nilai valid maksimum (80) dikurangi valid 

minimum (20) dibagi dua dan ditambahkan dengan nilai minimumnya, 

hasilnya merupakan mean hipotetik komunikasi interpersonal remaja 

(20+30=50). Artinya semakin tinggi nilai mean empirik maka 

komunikasi interpersonal remaja akan semakin baik. 



 

 

 

 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi diatas penulis 

dapat menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal yang tidak efektif 

dapat memunculkan konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga 

juga disebabkan karena pola asuh orangtua.  

Remaja masih berusaha mencari jati dirinya yang berguna 

untuk menemukan identitasnya yang cocok bagi mereka. Tanpa 

pendampingan yang baik, remaja akan mudah terjerumus dalam hal-hal 

yang negatif. Orangtua merupakan pendamping yang paling 

berpengaruh selama mereka beranjak remaja. Orangtua yang mau 

mendengar dan berusaha menjadi “teman” bagi remaja akan lebih 

dipilih remaja untuk menjadi panutan ketimbang orangtua yang suka 

memerintah dan tidak bisa diajak diskusi. Tidak semua orangtua 

bersikap seperti “teman” bagi remaja, orangtua otoriter misalnya, 

mereka banyak menuntut remaja, dan memberi batasan-batasan yang 

tegas dengan peraturannya semua itu ditunjukan untuk mengontrol 

tingkah laku remaja agar sesuai dengan harapn orangtua. Orangtua 

seperti ini biasanya disebut sebagai orangtua yang otoriter. 

Pada saat anak beranjak remaja, banyak sekali perubahan dan 

masalah yang akan di hadapinya. Menurut Hall remaja adalah masa 

yang penuh dengan masalahnya yaitu adanya masa topan dan tekanan 

(storm and stress). Topan dan tekanan adalah konsep tentang remaja 



 

 

 

 

sebagai goncangan yang ditandai dengan konflik dan perubahan suasana 

hati (dalam Santrock, 2003 h. 10). 

Perubahan serta permasalahan yang dialami oleh remaja dapat 

mempengaruhi hubungan orangtua dengan remaja adalah pubertas, 

penalaran logis yang berkembang, pemikiran yang idealis yang 

meningkat, harapan yang tidak tercapai, perubahan disekolah, rekan 

sebaya, persahabatan, pacaran, dan pergerakan menuju kebebasan. 

Status pubertas remaja berhubungan dengan sifat dasar hubungan 

orangtua dengan remaja (dalam Santrock, 2003, h. 178-179). 

Pola asuh otoriter orangtua  melakukan komunikasi verbal yang 

sedikit terhadap anaknya, bahkan komunikasi hanya terjadi satu arah 

saja. Adanya komunikasi dua arah (komunikasi Interpersonal) antara 

orangtua dan anak sangat penting berkaiatan dengan masa remaja yang 

membutuhkan teman untuk meringankan tekanan dan rintangan dalam 

hidupnya. Komunikasi interpersonal yang dilakukan dengan komunikasi 

yang baik maka mendapatkan umpan balik yang positif maka akan 

terjadi sebuah hubungan yang nyaman antara kedua belah pihak, 

sebaliknya apabila komunikasi kemungkinan besar yang di lakukan 

tidak memiliki komunikasi yang baik maka akan kualitas yang rendah 

serta tidak mendapat umpan balik seperti yang diharapkan maka akan 

timbul kemungkinan hubungan yang negatif dan pola asuh otoriternya. 



 

 

 

 

Bila terjadi hal seperti itu terlihat bahwa ada hambatan atau rintangan 

anatar individu tersebut dalam melakukan komunikasi sehingga 

menyebabkan timbulnya rasa frustrasi pada individu akibat kegagalan 

komunikasi. 

Pada masa pubertas, remaja mengalami berbagai permasalahan 

yang sangat membutuhkan dukungan orangtua untuk memberikan arah 

yang baik. Hal tersebut sebagai pencegahan awal, supaya remaja tidak 

terjerumus dalam pergualan yang salah. Komunikasi interpersonal 

merupakan cara yang tepat agar remaja tidak merasa di gurui oleh 

orangtuanya, karena pada komunikasi ini terlibat kedekatan secara fisik 

dan adanya perasaan yang menimbulkan empati. Komunikasi satu arah 

yang dilakukan oleh orangtua otoriter tentunya sangat bertentangan 

dengan harapan remaja akan kebutuhan berkomunikasi interpersonal 

dengan orangtuanya (dalam Santrock, 2003 h. 78). 

Apabila orang tua bertindak otoriter dalam mengasuh anak 

remajanya, berarti orang tua membatasi remaja, menghukum, menuntut 

anak untuk mengikuti perintah orang tua, tidak memberi peluang untuk 

berbicara dan hal ini akan berdampak pada semakin buruknya 

komunikasi interpersonal pada remaja dalam arti remaja dengan orang 

tua sulit untuk saling percaya, sulit untuk bersikap sportif, dan kurang 

 terbuka.  



 

 

 

 

  

 


