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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1.  Uji Asumsi 

Setelah melakukan penyebaran skala dan memperoleh 

data yang dibutuhkan selanjutnya dilakukan tahap uji asumsi 

yang merupakan syarat sebelum melaksanakan analisis data, 

serta bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran aitem normal 

atau tidak, linear atau tidak hubungan antar variabel bebas 

dengan variabel tergantung dari penelitian ini. Lampiran uji 

asumsi selengkapnya dapat diihat pada lampiran G 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

sebaran data terdistribusi secara normal atau tidak, 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji 

normalitas dapat diihat pada lampiran G-1 

1)   Kontrol Diri 

Uji normalitas variabel kontrol diri pada remaja 

tengah diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov adalah 1,308 

dengan p sebesar 0,65 (p>0,05) yang berarti bahwa distribusi 

penyebarannya normal.  

2)   Pengasuhan Ayah 

Uji normalitas terhadap variabel pengasuhan ayah 

diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,805 
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dengan p sebesar 0,536 (p>0,05) yang berarti bahwa 

distribusi penyebarannya normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 

b.   Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan pada model hubungan yaitu 

hubungan antara variabel bebas tergadap variabel 

tergantungnya. Uji linearitas dalam penelitian menggunakan 

program Stastitical Packages for Social Sciences versi 20.0 

for Winndows. 

Hasil uji linearitas variabel menunjukan korelasi yang 

linear antara variabel pengasuhan ayah terhadap kontrol diri. 

Hal ini dibuktikan dengan FLinear = 6,316 dengan p = 0,014 

(p<0,05), yang berarti terdapat hubungan antara pengasuhan 

ayah terhadap kontrol diri pada remaja tengah. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G-2. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah tahap uji asumsi, tahap 

ini dihitung menggunakan program Stastitical Packages for 

Social Sciences versi 20.0 for Winndows. Berdasarkan analisis 

data  diperoleh koefisien korelasi Product Moment antara 

pengasuhan ayah dengan kontrol diri pada remaja tengah 

diperoleh rxy = 0,266 dengan p = 0,007 (p<0,01). 

Dengan demikian hipootesis yang diajukan peneliti 

diterima terdapat hubungan yang positif antara pengasuhan 
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ayah dengan kontrol diri remaja tengah. Hasil uji hipotesis 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran H. 

 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan program Stastitical 

Packages for Social Sciences versi 20.0 for Windows memiliki hasil  

koefisien korelasi rxy = 0,266 dengan p = 0,007 (p<0,01), dan 

memberikan sumbangan sebesar 7,1%. Hasil tersebut menunjukan 

terdapat hubungan positif antara kedua variabel yaitu pengasuhan 

ayah dengan kontrol diri remaja tengah. Penelitian ini semakin baik 

pengasuhan ayah yang diterima oleh seorang remaja usia tengah, 

maka semakin tinggi pula kontrol diri remaja tengah. Demikian juga 

sebaliknya.  

Hasil korelasi tersebut menunjukkan peran ayah dalam 

keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam kontrol diri 

remaja  (Andayani, dkk, 2003; Phythian, dkk, 2008; Tarigan, dkk, 

2016; Kartono, dalam Puspitawati, 2006). Keterlibatan ayah sebagai 

orangtua dalam memberikan dukungan, dorongan, menerapkan 

peraturan, dan pemantauan dapat membantu remaja untuk 

meningkatkan kontrol diri, percaya diri, terhindar dari depresi, 

merasa dihargai, diterima, diperhatikan (Maharani, dkk, 2003), 

memiliki akademik yang baik, meningkatkan fungsi intelektual, dan 

memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik (Griffin, dkk, 

dalam Phythian, dkk, 2008).  
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Sesuai dengan tinjauan pustaka, penelitian ini 

membuktikan teori-teori sebelumnya. Menurut Sullivan (2001) 

apabila ayah menjalin kedekatan yang erat dengan anak, kedekatan 

dapat menjadi sumber kebahagiaan untuk keduanya. Dalam hal ini 

kedekatan antara ayah dengan anak mudah terjalin apabila adanya 

sebuah proses interaksi secara intens, sehingga memudahkan ayah 

untuk mengajarkan anak tentang moral dan etika (Sullivan, 2001), 

serta anak juga dapat belajar mengekspresikan emosinya secara 

wajar (Sawitri, 2014)  

Dagun (2002) menyatakan jika seorang ayah saat 

mengasuh dengan memberikan rasa kasih sayang dan rasa cinta 

dapat membantu anak mudah diterima oleh lingkungan apabila rasa 

tersebut ditanamkan dari usia bayi. Kehadiran ayah dalam mengasuh 

dimulai anak berusia 0-6 tahun dapat membantu perkembangan di 

usia remaja yaitu memenuhi harapan orang sekitar. Dengan begitu, 

pengasuhan  ayah yang baik kepada anak sejak dini dapat 

mengembangkan kontrol diri remaja berusia 15-18 tahun dan 

sepanjang hidup. Seorang remaja mampu mengontrol dirinya apabila 

saat usia 3-6 tahun sudah mampu menahan impuls (Tarullo, dkk, 

2009). 

Lamb (2000) menyatakan peran ayah berfungsi banyak hal, 

meliputi bimbingan moral, fokus perkembangan remaja, menjadi 

model peran seks, dan dukungan perkawinan. Dalam menjalankan 

peran sebagai ayah, Lamb (2000) menyebutkan aspek-aspek 

pengasuhan yaitu keterlibatan, akses dan tanggungjawab (Lamb, 



42 
 

2000). Aspek tersebut dapat mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan kontrol pikiran, kontrol emosi, kontrol impuls, 

pengaturan kinerja dan kebiasaan mengambil keputusan (Tangney, 

dkk, 2004) 

Penelitian ini membuktikan bahwa keterlibatan pengasuhan 

ayah dapat membantu perkembangan kemampuan kontrol kognitif, 

afektif dan konatif anak. Sesuai dengan tinjauan sebelumya yaitu 

pengasuhan ayah dapat membantu anak memiliki kontrol kognitif 

yaitu kontrol pikiran, alasannya karena ayah mengajarkan cara 

berpikir rasional, sehingga remaja terbiasa berpikir 

mempertimbangkan setiap tindakan dan meningkatkan IQ sekitar 6-7 

poin (Abdullah, 2010),  model ketekunan dan motivasi bagi anak 

dalam keberhasilan akademis dan prestasi anak (Kamila, dkk, 2013), 

dan mengajarkan anak memiliki mimpi  (Bezharie, dkk, 2013) 

Pengasuhan ayah berpengaruh dengan afeksi seorang 

remaja, ayah yang memiliki ikatan emosional dengan anak, dapat 

membantu anak mengenali emosinya dan dapat mengekspresikan 

kepada orang lain dengan memiliki ciri-ciri bijaksana, bersifat 

humoris, tumbuh rasa harga diri, keperyaan diri, kompetensi, 

keyakinan, terampil membangun relasi (Sawitri, 2014), membentuk 

karakter (Sullivan, 2001), tegas, bijaksana, belajar sifat maskulin, 

toleran dan mampu memahami (Abdullah, 2010) 

 Ayah memengaruhi remaja untuk berani mengambil 

tindakan berdasarkan hasil pertimbangan dan menghadapi resiko. 

Ayah menjadi sumber informasi anak untuk melakukan tindakan 
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tidak dari hasil tergesa-gesa, melainkan dari hasil pertimbangan yang 

matang dan mengajarkan anak untuk bersikap tenang ketika  

menghadapi pemasalahan (Lamb, 2000; Tangney, dkk, 2004). 

Verschueren dan Marcoen (dalam Fitriani, dkk, 2016) membuktikan 

bahwa anak yang memiliki kedekatan emosional dengan ayahnya 

lebih sedikit terlibat perilaku bermasalah. 

Penelitian sebelumnya berhubungan dengan pengasuhan 

ayah juga membuktikan ada korelasi dengan kontrol diri remaja 

(Maharani, dkk, 2003; Ekasari, dkk, 2009; Fitriani, dkk, 2016; 

Kamila, 2013; Purwindarini, dkk, 2014).  Penelitian Maharani, dkk 

(2003) menunjukkan rxy = 0,255, membuktikan bahwa ada hubungan 

positif signifikan antara dukungan sosial ayah dan penyesuaian sosial 

pada remaja laki-laki. Hasil penelitian Ekasari, dkk (2009) tentang 

hubungan attachment ayah dengan resiliensi remaja laki-laki tingkat 

sekolah menengah pertama  yaitu rxy = 0,309. Hasil penelitian dari 

Fitriani, dkk (2016), menunjukkan kelekatan dengan ayah memiliki 

pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kenakalan remaja 

dengan rxy = 0,358. Penelitian Kamila, dkk (2013) memiliki hasil rxy 

= 0,300, artinya  remaja yang memiliki ayah dapat menghargai orang 

lain karena mendapatkan pendidikan moral dari pada remaja yang 

tidak memiliki ayah. Penelitian Purwindarini, dkk (2014), hasil 

korelasi rxy = 0,226 menunjukkan pengasuhan ayah mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Penelitian selanjutnya dari Trismayani, dkk 

(2014) menujukkan hasil korelasi rxy = -0,549 yang berarti terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara persepsi tentang peran ayah 
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dengan bentuk kenakalan remaja yang melawan status pada siswa 

kelas XI SMA Negeri X Semarang. 

Hasil-hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini yaitu rxy sebesar 0,266 atau hanya memberikan 

sumbangan sebesar 7,1%. Sisa sumbangan sebesar 92,9% 

dipengaruhi faktor lain yaitu genetik dan lingkungan sosial 

(Santrock, 2003), religiusitas (Kim-Spoon, dkk, 2004) dan ekonomi 

dan budaya dalam keluarga (Phythian, dkk, 2008). 

Penelitian ini dan sebelumnya menunjukkan hasil yang 

signifikan, akan tetapi rata-rata nilai korelasi rxy masih tergolong 

rendah yaitu 0,2-0,3. Menurut Sugiyana (2007) hasil korelasi 0,200-

0,399 termasuk pada kategori rendah. Rendahnya hasil kategori 

tersebut diperkuat oleh studi eksplorasi yang dilakukan Abdullah 

(2009) dan penelitian kualitatif dari Soge, dkk  (2016).  

Abdullah (2009) membuktikan jika ayah memiliki peranan 

dalam mengasuh anak, tetapi peran utama dalam pengasuhan adalah 

seorang ibu. Sebanyak 10,71% orang ayah menyadari bahwa peran 

pengasuhan anak dari usia dini adalah tugas seorang ibu, sedangkan 

ayah hanya membantu, dan 78,57% orang ayah sudah menyadari jika 

peran mengasuh anak adalah tugas bersama. Sebanyak 82,14% 

jumlah 23 dari 28 orang ayah memiliki kendala dalam mengasuh 

anak, seperti kurang sabar atau tidak telaten, mudah marah, cepat 

bosan, lelah mengawasi anak, tidak mengetahui cara mengajari atau 

menstimulasi anak.  
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Soge, dkk (2016) dari hasil wawancara menunjukkan 

umumnya tugas seorang ayah adalah tulang punggung keluarga 

sebagai pencari nafkah. Tugas tersebut menjadi alasan pengaruh 

pengasuhan ayah hanya memiliki rata-rata sumbangan yang rendah 

karena memiliki waktu yang terbatas untuk anak. Menurut penelitian 

Abdullah (2009) interaksi waktu bersama anak lebih banyak 

dilakukan oleh ibu dari pada ayah. Interaksi yang dilakukan ibu 

meliputi merawat, mengasuh, memenuhi kebutuhan anak, serta 

mengajari pelajaran sekolah. Demikian kuantitas dan kualitas 

mengasuh anak lebih baik dilakukan oleh ibu, sehingga hubungan 

ayah dengan anak cukup dekat namun tidak sedekat ibu dengan anak 

terutama kedekatan secara emosional (Abdullah, 2009). Hasil-hasil 

penelitian Abdullah (2009) dan Soge, dkk (2016) juga membuktikan 

tinjauan sebelumnya yaitu seorang ayah dapat mengakses 

pengasuhan anak dengan cara mendukung dan memantau anak 

melalui ibu. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu : 

1. Metode penelitian di lapangan berbeda dengan rencana awal. 

Rencana awal adalah peneliti menggunakan metode sampel 

klaster, namun berubah menjadi insidental yang menyebabkan 

tidak dapat menggambarkan keadaan subyek secara 

keseluruhan. Alasan metode berubah karena fakta dilapangan 

peneliti yang tersedia hanya 6 kelas, sedangkan 11 kelas 

lainnya sedang ada acara pesantren kilat dan remidi ujian 

akhir. 
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2. Beberapa subyek penelitian mengisi dengan bercanda dan 

tergesa-gesa. Alasannya karena beberapa merasa asing oleh 

ayahnya walaupun tinggal satu rumah, saat pengisian skala 

ada suara lagu keras karena sedang pesantren kilat, mengisi 

dengan melihat pekerjaaan temannya, mengisi dengan 

bergantian bolpen sehingga asal mengisi, pengambilan yang 

dilakukan siang hari menyebabkan subyek sudah letih dalam 

mengisi skala. 

 


