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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian 

adalah menentukan tempat atau kancah penelitian dan memberikan 

gambaran singkat yang menyeluruh mengenai situasi yang merupakan ciri 

khas dari kancah penelitian. Dalam menentukan kancah penelitian, penulis 

mengadakan pengamatan pendahuluan  terhadap kancah penelitian dan ciri-

ciri populasi yang telah ditetapkan oleh penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 

di salah satu SMK di Jepara, sekolah ini beralamat di JL. Branang Singorojo 

Mayong Jepara. 

SMK Al-Hikmah Mayong didirikan pada tanggal 07 Mei 1994 di Jalan 

Branang RT 02 RW 03 di desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten 

Jepara dengan No SK Pendirian: 515/103/V/1994 dan ditandatangani oleh 

Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah dengan kepala sekolah 

yang pertama Ir. H. Noor Fuad, MH dari tahun 1994 sampai 2008, dan 

sekarang sudah ganti oleh Hj. Elly Kusmayanti, M.Pd sampai sekarang.  

SMK Al-Hikmah Mayong merupakan SMK swasta di Jepara yang 

berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah. SMK ini 

sudah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM). SMK Al-Hikmah 

merupakan salah satu SMK di Jepara yang memiliki 7 kompetensi keahlian 

dengan jumlah siswa 1558 siswa. Ketujuh kompetensi keahlian tersebut 
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adalah: Teknik audio video, Teknik otomotif kendaraan ringan, 

akuntansi, administrasi perkantoran, tata busana butik, tata kecantikan 

rambut, dan analis kesehatan. 

SMK ini memiliki siswa dari berbagai latar belakang keluarga yang 

mayoritas mempunyai orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi. Selain itu mereka juga tergolong dari orang-orang yang berstatus 

menengah ke bawah. Oleh karena itu waktu mereka gunakan sepenuhnya 

belajar hanya ketika berada di sekolah selebihnya mereka dibebaskan untuk 

melakukan hal yang mereka inginkan. Bukan hanya itu kebanyakan dari 

mereka mudah terpengaruh dengan hal baru, sehingga tingkat kenakalan 

pada SMK ini cukup memprihatinkan dan sudah terkenal sedaerah Jepara. 

Sekolah ini memiliki banyak ruang kelas dan fasilitas yang memadai 

untuk mengembangkan potensi anak dalam praktek lapangan. Selain itu 

program magang diterapkan dan dilakukan pada siswa saat duduk di kelas 

XIdengan pendampingan guru pada setiap jurusan. SMK ini memiliki kurang 

lebih 70 guru yang terdiri dari guru kelas, kepala sekolah dan perangkat 

sekolah lainnya.   

Adapun visi pada sekolah ini yakni menghasilkan lulusan yang produktif, 

adaptif, professional dan berakhlakul karimah untuk mengisi kebutuhan 

tenaga kerja tingkat menengah di dunia usaha dan di dunia industry. 

Sedangkan misinya sendiri adalah mencetak tenaga teknisi di bidang Teknik 
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industry, manajemen bisnis, seni, kerajinan dan pariwisata yang siap kerja 

dan mampu menyebarluaskan ajaran islam ala ahlussunnah wal jamaah. 

Alasan menggunakan SMK Al-Hikmah sebagai kancah penelitian adalah 

berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dan diperkuat data dari guru 

BK SMK tersebut membuktikan bahwa banyaknya kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh para siswa di sekolah tersebut, terutama pada siswa kelas XI. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan penelitian, 

meliputi: persiapan alat pengumpul data, uji coba skala, pengujian validitas 

dan reliabilitas, serta penyusunan skala pada siswa SMK setelah uji coba.  

1.  Persiapan Alat Pengumpul Data 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Skala Pola 

Asuh Permisif, Skala Kecerdasan Emosional dan Skala Kenakalan Remaja. 

a. Skala Kenakalan Remaja 

Dalam skala kenakalan remaja terdapat empat puluh item yang 

mencakup dua bentuk kenakalan remaja yang meliputi:1) kenakalan 

yang bersifat amoral dan asosial dan tidak teratur dalam undang-

undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran 

hukum; 2) kenakalan yang dianggap melanggar undang-undang dan 

digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Sebaran item Skala 

Kenakalan Remaja dapat dilihat dalam Tabel 4. 
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Tabel 4 
Blue Print Skala Kenakalan Remaja 

 

No Bentuk-bentuk Jumlah Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Kenakalan yang 
bersifat amoral 

1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 
15, 17, 19, 
21, 23 

2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24  

24 

2 Kenakalan remaja 
yang digolongkan 
sebagai tindakan 
kriminal 

25, 27, 29, 
31, 33, 35, 
37, 39 

26, 28, 30, 
32, 34, 36, 
38, 40 

16 

Total 20 20 40 

 

b. Skala Pola Asuh Permisif 

Dalam Skala Pola Asuh Permisif terdapat dua puluh item yang 

mencakup lima ciri-ciri pola asuh yang meliputi;1) adanya control yang 

kurang dari orang tua, 2) orang tua bersifat longgar atau bebas, 3) 

bimbingan terhadap anak kurang, 4) kurang tegas dalam menerapkan 

peraturan yang ada, 5) anak diberikan kesempatan sebebas-bebasnya 

untuk berbuat dan memenuhi keinginannya. Sebaran item Skala Pola 

Asuh Permisif dapat dilihat dalam Tabel 5. 
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Tabel 5 
Blue Print Skala Pola Asuh Permisif 

No Ciri-ciri Jumlah Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Adanya control yang 
kurang dari orang tua 

1,3 2,4 4 

2 Orang tua bersifat longgar 
atau bebas 

5,7 6,8 4 

3 Bimbingan terhadap anak 
kurang 

9,11 10,12 4 

4 Kurang tegas dalam 
menerapkan peraturan 
yang ada 

13, 15 14, 16 4 

5 Anak diberikan 
kesempatan sebebas-
bebasnya untuk berbuat 
dan memenuhi 
keinginannya 

17, 19 18,20 4 

Total 10 10 20 

 

c. Skala Kecerdasan Emosional 

Dalam Skala Kecerdasan Emosional terdapat tiga puluh item 

yang mencakup lima aspek kecerdasan emosional yang meliputi; 

kesadaran diri, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara 

produktif, empati dan membina hubungan. Sebaran item Skala 

Kecerdasan Emosional dapat dilihat dalam Tabel 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 

Tabel 6 
Blue Print Skala Kecerdasan Emosional 

 

No Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Kesadaran diri 1, 3, 5 2, 4, 6 6 

2 Mengelola emosi 7, 9, 11 8, 10, 12 6 

3 Memanfaatkan emosi 
secara produktif 

13, 15, 17 14, 16, 18 6 

4 Empati 19, 21, 23 20, 22, 24 6 

5 Membina hubungan  25, 27, 29 26, 28, 30 6 

Total 15 15 30 

 

2. Perijinan Penelitian 

Sebelum melakukan tes dan penyebaran skala, peneliti terlebih dahulu 

meminta surat ijin kepada Fakultas Psikologi Universitas katolik 

Soegijapranata dengan nomor surat 478/A.7.04/MP/II/2018 untuk diberikan 

kepada Kepala Sekolah Al-Hikmah Mayong pada tanggal 6 Februari 2018. 

Kemudian peneliti mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian 

dari pihak sekolah SMK Al-Hikmah Mayong yang telah ditandatangani oleh 

Kepala Sekolah Ibu Hj. Elly Kusmayanti, M.Pd dengan nomor surat: 

0219/SMK.IA/C.4/X/2018.  

3. Pelaksanaan Uji Coba 

Sebelumnya peneliti melakukan uji coba di SMK Al-Hikmah Mayong 

yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 08.00 WIB – 13.00 

WIB dilakukan pada siswa SMK Al-Hikmah kelas XI untuk uji coba, 

pengambilan data uji coba tersebut dilakukan pada 80 siswa SMK Al-Hikmah 
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kelas XI. Setelah penyebaran data uji coba pada ketiga variabel, peneliti 

melakukan uji validitas dan melakukan penyebaran skala ulang yang disebut 

dengan penelitian dari hasil uji validitas data uji coba.  

4. Validitas Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

a. Kenakalan Remaja 

1. Validitas Skala Kenakalan Remaja 

Perhitungan uji validitas item untuk Skala Kenakalan Remaja 

menggunakan teknik Product Moment yang selanjutnya dikoreksi dengan 

korelasi part whole menunjukan bahwa, dari 40 Item tryout skala kenakalan 

remaja pada uji validitas terdapat 30 item valid dan 10 item gugur dengan 

koefisien validitas yang valid berkisar antara 0,310 sampai dengan 0,642 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B-1. 

Adapun sebaran item Skala Kenakalan Remaja yang valid dapat 

dilihat pada Tabel 7 berikut: 

Tabel 7 

Sebaran Item Skala Kenakalan Remaja yang Valid dan Gugur 

No Indikator Jumlah Item Jumlah  

Favourable Unfavourable Valid Gugur 

1 Kenakalan yang 
bersifat amoral 

1, 3*, 5, 7, 9*, 
11, 13, 15, 
17*, 19*, 21, 
23 

2*, 4*, 6, 8, 10, 
12, 14*, 16*, 18, 
20, 22, 24  

16 8 

2 Kenakalan remaja 
yang digolongkan 
sebagai tindakan 
criminal 

25, 27, 29, 31, 
33, 35*, 37, 39 

26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40* 

14 2 

Total 20 20 30 10 
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 Keterangan : 

 Tanda.......*  = item yang gugur 

Tanpa tanda  = item yang valid 

Tabel 8 

Sebaran Item Skala Kenakalan Remaja yang Valid  

No Indikator Jumlah Item Jumlah  

Favourable Unfavourable valid  

1 Kenakalan yang 
bersifat amoral 

1, 5, 7, 11, 
13, 15, 21, 
23 

6, 8, 10, 12, 
18, 20, 22, 24  

16  

2 Kenakalan remaja 
yang digolongkan 
sebagai tindakan 
criminal 

25, 27, 29, 
31, 33,37, 
39 

26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38 

14  

Total 20 20 30  

 

 

2. Reliabilitas Skala Kenakalan Remaja 

Perhitungan reliabilitas dimulai setelah dilakukan uji validitas, 

kemudian item-item yang valid dicari koefisien reliabilitasnya dengan teknik 

Alpha Cronbach. Item tryout skala kenakalan remaja pada uji reliabilitas 

menunjukan reliabilitas Alpha (α) sebesar 0,900. Hasil secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran B-1. 

b. Skala Pola Asuh Permisif 

1. Validitas Skala Pola Asuh Permisif 

Perhitungan uji validitas item untuk Skala Pola Asuh Permisif 

menggunakan teknik product moment yang selanjutnya dikoreksi dengan 

korelasi part whole menunjukan bahwa dari 20 Item tryout skala pola asuh 
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permisif pada uji validitas tahap terdapat 19 item valid dan 1 item yang gugur 

dengan koefisien validitas yang valid berkisar antara 0,377 sampai dengan 

0,645. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B-2. 

 Adapun sebaran item Skala Pola Asuh Permisif yang valid dapat 

dilihat pada Tabel 9 berikut: 

Tabel 9  

Sebaran Item Skala Pola Asuh Permisif yang Valid dan Gugur 

No Ciri-ciri Jumlah Item Jumlah  

Favourable Unfavourable Valid  Gugur  

1 Adanya control 
yang kurang 
dari orang tua 

1,3 2,4 4 - 

2 Orang tua 
bersifat 
longgar atau 
bebas 

5,7 6,8 4 - 

3 Bimbingan 
terhadap anak 
kurang 

9,11 10,12 4 - 

4 Kurang tegas 
dalam 
menerapkan 
peraturan yang 
ada 

13, 15 14, 16 4 - 

5 Anak diberikan 
kesempatan 
sebebas-
bebasnya 
untuk berbuat 
dan memenuhi 
keinginannya 

17*, 19 18,20 3 1 

Total 10 10 19 1 

 

 Keterangan : 

 Tanda.......*  = item yang gugur 



63 
 

 

Tanpa tanda  = item yang valid 

Tabel 10 

Sebaran Item Skala Pola Asuh Permisif yang Valid  

No Ciri-ciri Jumlah Item Jumlah  

Favourable Unfavourable Valid   

1 Adanya control 
yang kurang 
dari orang tua 

1,3 2,4 4  

2 Orang tua 
bersifat 
longgar atau 
bebas 

5,7 6,8 4  

3 Bimbingan 
terhadap anak 
kurang 

9,11 10,12 4  

4 Kurang tegas 
dalam 
menerapkan 
peraturan yang 
ada 

13, 15 14, 16 4  

5 Anak diberikan 
kesempatan 
sebebas-
bebasnya 
untuk berbuat 
dan memenuhi 
keinginannya 

19 18,20 3  

Total 10 10 19  

 

 

2. Reliabilitas Skala Pola Asuh Permisif 

Perhitungan reliabilitas dimulai setelah dilakukan uji validitas, 

kemudian item-item yang valid dicari koefisien reliabilitasnya dengan 

teknik Alpha Cronbach. Item tryout skala pola asuh permisif pada uji 
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reliabilitas menunjukan reliabilitas Alpha (α) sebesar 0,873. Hasil secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran B-2. 

 

c. Skala Kecerdasan Emosional 

1. Validitas Skala Kecerdasan Emosional 

Perhitungan uji validitas item untuk Skala Kecerdasan Emosional 

menggunakan teknik Product Moment yang selanjutnya dikoreksi dengan 

korelasi part whole menunjukan bahwa dari 30 item tryout skala kecerdasan 

emosional pada uji validitas terdapat 20 item valid dan 10 item gugur dengan 

koefisien korelasi validitas yang valid berkisar antara 0,301 sampai dengan 

0,859. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B-3. 

 Adapun sebaran item Skala Kecerdasan Emosional yang valid dapat 

dilihat pada Tabel 11 berikut: 

Tabel 11 

Sebaran Item Skala Kecerdasan Emosional yang Valid dan Gugur 

No Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah  

Favourable Unfavourable Valid  Gugur  

1 Kesadaran diri 1, 3, 5 2, 4*, 6 5 1 

2 Mengelola emosi 7, 9, 11 8, 10, 12* 5 1 

3 Memanfaatkan 
emosi secara 
produktif 

13*, 15, 17 14*, 16, 18 4 2 

4 Empati 19,21*, 23* 20*, 22*, 24* 1 5 

5 Membina 
hubungan  

25, 27, 29 26*, 28, 30 5 1 

Total 15 15 20 10 
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 Keterangan : 

 Tanda.......*  = item yang gugur 

Tanpa tanda  = item yang valid 

 

 

Tabel 12 

Sebaran Item Skala Kecerdasan Emosional yang Valid  

No Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah  

Favourable Unfavourable Valid  Gugur  

1 Kesadaran diri 1, 3, 5 2, 6 5 1 

2 Mengelola emosi 7, 9, 11 8, 10,  5 1 

3 Memanfaatkan 
emosi secara 
produktif 

15, 17 16, 18 4 2 

4 Empati 19 - 1 5 

5 Membina 
hubungan  

25, 27, 29 28, 30 5 1 

Total 15 15 20 10 

 

2. Reliabilitas Skala Kecerdasan Emosional 

Perhitungan reliabilitas dimulai setelah dilakukan uji validitas, 

kemudian item-item yang valid dicari koefisien reliabilitasnya dengan teknik 

Alpha Cronbach. Item tryout skala kecerdasan pada uji reliabilitas 

menunjukan reliabilitas Alpha (α) sebesar 0,928. Hasil secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran B-3. 

5. Penyusunan Alat Ukur Kembali 

a. Kenakalan Remaja 

Setelah dilakukan uji coba terhadap alat ukur pada Skala Kenakalan 

Remaja didapatkan item-item valid untuk disusun ulang sebagai alat ukur 
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penelitian. Adapun penyusunan ulang sebaran item Skala Kenakalan Remaja 

yang valid sebagai alat ukur penelitian dapat ddilihat pada Tabel 13 berikut: 

 

Tabel 13 

Penyusunan Ulang Sebaran Item Valid Skala Kenakalan Remaja 

No Indikator Jumlah Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Kenakalan yang 
bersifat amoral 

1,2,4,7,9,10,13,15 3, 5, 6, 8, 11, 
12, 14, 16 

16 

2 Kenakalan 
remaja yang 
digolongkan 
sebagai tindakan 
criminal 

17, 19, 21, 23, 25, 
28, 30 

18, 20, 22, 
24, 26, 27, 29  

14 

Total 15 15 30 

 

b. Pola Asuh Permisif 

Setelah dilakukan uji coba terhadap alat ukur pada Skala Pola Asuh 

Permisif didapatkan item-item valid untuk disusun ulang sebagai alat ukur 

penelitian. Adapun penyusunan ulang sebaran item Skala Pola Asuh Permisif 

yang valid sebagai alat ukur penelitian dapat ddilihat pada Tabel 14 berikut: 

Tabel 14 

Penyusunan Ulang Sebaran Item Valid Skala Pola Asuh Permisif 

N
o 

Ciri-ciri Jumlah Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Adanya control yang kurang dari orang tua 1,3 2,4 4 

2 Orang tua bersifat longgar atau bebas 5,7 6,8 4 

3 Bimbingan terhadap anak kurang 9,11 10,12 4 

4 Kurang tegas dalam menerapkan peraturan 
yang ada 

13, 15 14, 16 4 

5 Anak diberikan kesempatan sebebas-
bebasnya untuk berbuat dan memenuhi 
keinginannya 

18 17,19 3 

Total 9 10 19 
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c. Kecerdasan Emosional 

Setelah dilakukan uji coba terhadap alat ukur pada Skala 

Kecerdasan Emosional didapatkan item-item valid untuk disusun ulang 

sebagai alat ukur penelitian. Adapun penyusunan ulang sebaran item 

Skala Kecerdasan Emosional yang valid sebagai alat ukur penelitian 

dapat ddilihat pada Tabel 15 berikut: 

Tabel 15 

Penyusunan Ulang Sebaran Item Valid Skala Kecerdasan Emosional 

No Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Kesadaran diri 1, 3, 4 2, 5 5 

2 Mengelola emosi 6, 8, 10 7, 9 5 

3 Memanfaatkan emosi 
secara produktif 

11, 13 12, 14 4 

4 Empati 15 - 1 

5 Membina hubungan  16, 17, 19 18, 20 5 

Total 12 8 20 

 

6. Pelaksanaan Penelitian 

Penyebaran data penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 

2018 pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB. Pada saat pelaksanaan peneliti dibantu 

oleh teman peneliti dari sekolah tersebut yang kebetulan merupakan guru BK 

SMK Al-Hikmah. Penelitian dilaksanakan di dalam ruang kelas SMK Al-

Hikmah pada kelas XI dengan di wakili oleh jurusan akuntansi dan teknik 

otomotif kendaraan ringan. Peneliti diberikan waktu satu jam pelajaran yakni 
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45 menit dalam melakukan penelitian pada setiap kelas yang dipakai sebagai 

sampel penelitian. Para siswa di minta untuk mengisi skala secara individual. 

Peneliti meminta subjek untuk mengisi langsung di tempat. Cara tersebut 

ditempuh dengan pertimbangan: (1) peneliti dapat langsung bertatap muka 

dengan responden sehingga hal yang tidak jelas dapat ditanyakan langsung 

pada peneliti; (2) dapat menghindari skala yang hilang. 

C. Analisis Data 

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang 

meliputi : uji normalitas sebaran dan uji linieritas hubungan. Dengan subjek 

penelitian sebanyak 80 responden. 

1. Uji normalitas sebaran 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan teknik Kolmogorov – 

SmirnovZ. 

Hasil uji normalitas pada variabel pola asuh permisif nilai K-SZ = 1,131 

dengan p = 0,155 (p>0,05), dan uji normalitas pada variabel kecerdasan 

emosional diperoleh nilai K-SZ = 1,220 dengan p = 0,102 (p>0,05), 

sedangkan uji normalitas variabel kenakalan remaja diperoleh nilai K-SZ =  

0,499 dengan p = 0,964 (p>0,05). Dari uji normalitas ini menunjukan bahwa 

ketiga variabel tersebut memiliki sebaran data yang normal. Uji hasil 

normalitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E-1. 
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2. Uji linieritas hubungan 

Selain uji normalitas, asumsi yang harus dipenuhi dalam teknik 

korelasi adalah uji linieritas hubungan. Uji linieritas hubungan dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 15,0 for windows. 

Tabel 16 
Uji Linieritas Antara Pola Asuh Permisif Dengan Kenakalan Remaja 
ANOVA TABLE 

 

 F Sig 

Y*X1             Between          (Combined) 2,330 0,006 
                       Groups             Linierity 27,813 0,000 

                                                Deviation from 
Linierity 

1,116 0,359 

                       Within Groups   

                       Total   

Hasil uji linieritas di atas menunjukkan korelasi antara pola asuh 

permisif dengan kenakalan remaja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang 

diperoleh dari nilai FLinier = 27,813 dengan p = 0,000 (p < 0,05). Angka 

tersebut menunjukan bahwa adanya hubungan bersifat linier, hasil secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran E-2. 

Tabel 17 
Uji Linieritas Antar Kecerdasan Emosional dengan Kenakalan 
Remaja 
ANOVA TABLE 

 

 F Sig 

Y*X2             Between          (Combined) 2,600 0,002 
                       Groups             Linierity 21,413 0,000 
                                                Deviation from Linierity 1,704 0,057 
                       Within Groups   

                       Total   
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Hasil uji linieritas di atas menunjukkan korelasi antara kecerdasan 

emosional dengan kenakalan remaja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang 

diperoleh dari nilai FLinier = 21,413 dengan p = 0,000 (p<0,05). Angka tersebut 

menujukan bahwa adanya hubungan bersifat linier, hasil secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran E-2. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Pada Table 18 

dapat dilihat hasil uji multikolinieritas. 

Tabel 18 
Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 
Pola asuh permisif 

0,837 1,195 

Kecerdasan emosional 0,837 1,195 

 
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas di atas menunjukan bahwa antar 

variabel independen (pola asuh permisif dan kecerdasan emosional) tidak 

terjadi multikolinieritas, karena nilai tolerance masing-masing variabel 

independen berada di atas 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel 
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independen berada di bawah 10. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran F. 

4. Uji hipotesis 

a. Hipotesis Mayor 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan bantuan perhitungan 

program SPSS dengan teknik korelasi Analisis Regresi dua predictor, 

hasilnya menunjukkan bahwa koefisien korelasi dari ketiga variabel Rx1,2y = 

0,565 dengan F = 18,054 dan p = 0,000 (p<0,01) ini berarti ada hubungan 

yang sangat signifikan antara pola asuh permisif, kecerdasan emosional 

dengan kenakalan remaja pada siswa SMK di Jepara. Dengan demikian 

hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F. 

b. Hipotesis Minor 

1. Pola Asuh Permisif Dengan Kenakalan Remaja 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa besarnya koefisien antara 

kedua variabel rx1y = 0,507 dengan p = 0,000 (p< 0,01). Hal ini menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara variabel pola asuh 

permisif dengan kenakalan remaja. Artinya semakin tinggi pola asuh permisif 

orang tua maka semakin tinggi tingkat kenakalan remaja pada anak tersebut 

dan sebaliknya. Dengan demikian hipotesis minor satu yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F. 
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2. Kecerdasan Emosional Dengan Kenakalan Remaja 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa besarnya koefisien antara 

kedua variabel rx2y = -0,433 dengan p = 0,000 (p< 0,01). Hasil ini 

menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan kenakalan remaja pada siswa SMK di Jepara. 

Artinya semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang maka semakin 

rendah kenakalan remajanya begitu sebaliknya. Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran F. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data diketahui Rx1,2y = 0,565 dengan F = 18,054 

dan p = 0,000 (p<0,01) dengan persamaan regresi yaitu Y= 55,985 + 0,623 

X1 + (-0,352) X2, ini berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara pola 

asuh permisif, kecerdasan emosional dengan kenakalan remaja pada siswa 

SMK di Jepara. Dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima. 

Adapun penjelasan dari persamaan regresi diatas menunjukan jika 

pola asuh permisif dan kecerdasan emosional nilainya adalah 0, maka 

kenakalan remaja nilainya adalah 55,985. Koefisien regresi variabel pola 

asuh permisif sebesar 0,623 artinya jika variabel independen lain nilainya 

tetap dan variabel pola asuh permisif mengalami kenaikan 1 %, maka 
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kenakalan remaja akan mengalami penurunan sebesar 55,985. Koefisien 

regresi pola asuh permisif bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara pola asuh permisif dengan kenakalan remaja, semakin naik pola asuh 

permisif maka semakin naik tingkat kenakalan remajanya. Sedangkan pada 

koefisien regresi kecerdasan emosional memiliki nilai sebesar (-0,352) artinya 

jika variabel independent lain nilainya tetap dan kecerdasan emosional 

mengalami kenaikan 1 %, maka kenakalan remaja akan mengalami 

peningkatan sebesar 55,985. Koefisien regresi kecerdasan emosional bernilai 

negative artinya terjadi hubungan negative antara kecerdasan emosional 

dengan kenakalan remaja, semakin naik kecerdasan emosionalnya maka 

semakin turun tingkat kenakalan remajanya. 

Hasil uji hipotesis pertama dari hasil pengolahan data menunjukkan 

adanya koefisien korelasi rx1y = 0,507 dengan p = 0,000 (p< 0,01). Hal ini 

menunjukan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

variabel pola asuh permisif dengan kenakalan remaja. Artinya semakin tinggi 

pola asuh permisif orang tua maka semakin tinggi tingkat kenakalan remaja 

pada anak tersebut sebaliknya semakin rendah pola asuh permisif orang tua 

maka semakin rendah pula kenakalan remaja pada anak. Dengan demikian 

hipotesis minor satu yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kartono (2013) yang 

mengatakan bahwa keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, 

watak, moral, dan pendidikan anak. Berhasil atau tidaknya peran orang tua 
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dalam mendidik anaknya terlihat ketika seorang anak atau remaja terjun 

dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Ormrod (2009) 

yang mengatakan bahwa salah pengasuhan seperti mengabaikan dan 

penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan pribadi dan sosial anak. Biasanya anak-anak yang diabaikan 

memiliki rasa harga diri yang rendah, ketrampilan-ketrampilan sosial yang 

kurang berkembang, dan prestasi sekolah yang kurang memuaskan. Lebih 

lanjut Ormrod mengatakan banyak dari mereka berubah menjadi pemarah, 

agresif dan suka memberontak.  

Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Fawole (2010) 

dengan judul “Parent As Risk Factor For Delinquency”, yang menunjukkan 

bahwa salah satu faktor anak melakukan kenakalan yaitu berhubungan 

dengan orang tua. Hubungan anak dengan orang tua baik dengan ayah 

maupun ibu berkontribusi terhadap kenakalan anak. Orang tua harus lebih 

waspada atau lebih memperhatikan kehidupan anaknya, misal dengan siapa 

dia berteman atau bergaul. Kenakalan pada remaja akan muncul jika tidak 

ada kontrol dari orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk 

membentuk karakter anak yang baik dan berkualitas (Anisah, 2011). Salah 

satu upaya dalam membantu membentuk karakter dan kepribadian anak 

yaitu dengan memberikan pendampingan berbentuk pola asuh (Tridhonanto, 

2014). Namun jika orang tua menerapkan pola asuh yang salah dampaknya 

akan mengakibatkan anak melakukan tindakan kenakalan. Seperti 
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fenomenologi yang terjadi sekarang ini banyak orang tua yang hanya sedikit 

meluangkan waktu untuk sekedar bertemu anak, tidak hanya itu mereka juga 

memberi kebebasan penuh kepada anak tanpa adanya larangan dan 

peraturan dalam keluarga (Nova, 2016). 

Tindakan yang dilakukan orang tua tersebut berhubungan dengan 

penggunaan pola asuh permisif. Maccoby dan Martin (dalam Santrock, 2003) 

mengatakan pola asuh permisif adalah gaya pengasuhan dimana orang tua 

sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak, tipe pengasuhan ini 

diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak, khususnya kurangnya 

kendali diri. Hal tersebut didukung oleh hasil studi yang menunjukan bahwa 

orang tua yang tidak tahu dimana anak-anak mereka ketika keluar, dan orang 

tua yang membiarkan anak-anaknya berkeliaran atau bermain di luar rumah 

tanpa adanya pengawasan, cenderung memiliki anak yang nakal (Farrington, 

2009). Lebih lanjut Farrington mengatakan bahwa pengawasan orang tua 

yang buruk adalah salah satu penyebab anak sering terkena masalah.  

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Mowen (2011) 

dalam penelitiannya yang berjudul “shifting parenting style and the effect on 

juvenile delinquency” menunjukan bahwa pola asuh permisif dan pola asuh 

otoriter berhubungan dengan peningkatan kenakalan remaja pada anak. Ada 

juga penelitian lain oleh Sofa (2014) dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

adanya hubungan yang signifikan positif antara pola asuh permisif, pola asuh 
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penelantar, pola asuh demokratis, dan pola asuh otoriter dengan peningkatan 

kenakalan remaja pada siswa SMA Negeri 1 Kepohbaru, Bojonegoro. 

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan adanya koefisien korelasi rx2y = 

-0,433 dengan p = 0,002 (p< 0,01). Hal ini menunjukan ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan kenakalan 

remaja pada siswa. Artinya semakin tinggi kecerdasan emosional siswa 

semakin rendah kenakalan remaja yang dialami pada siswa SMK tersebut, 

sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosional yang dimiliki para siswa 

SMK maka semakin tinggi tingkat kenakalan remaja yang dialami oleh siswa 

SMK tersebut. Dengan demikian hipotesis minor dua yang diajukan oleh 

peneliti diterima.  

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Rini, Hardjajani dan Nugroho (2012) mengatakan bahwa kondisi 

kecerdasan emosional yang kurang baik mengakibatkan remaja kurang 

memahami orang lain, sehingga remaja cenderung berorientasi pada diri 

sendiri, cenderung menunjukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma 

yang ada dan munculnya perilaku agresi dan kenakalan. Pada penelitian lain 

yang dilakukan oleh Rubin (dalam Pacheco & Berrocal, 2004) menghasilkan 

beberapa temuan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi memiliki perilaku positif terhadap teman kelasnya dan memiliki perilaku 

agresi yang rendah. Selain itu, mereka melakukan perilaku prososial 
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terhadaporang-orang di sekitarnya, serta memiliki skor lebih tinggi pada stres, 

depresi, dan keluhan somatik. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Muawanah dan 

Pratikto (2012) terhadap remaja tengah usia 16-17 tahun dengan sampel 53 

laki-laki dan 67 perempuan di kota Kediri, Jawa Timur dengan hasil penelitian 

menunjukan adanya hubungan kematangan emosi dengan kenakalan remaja 

adalah berlawanan arah, prediksi tersebut signifikan yang artinya 

kematangan emosi merupakan kapasitas psikologis yang berpotensi untuk 

memungkinkan terjadinya penurunan kenakalan remaja. Selain itu penelitian 

Silsby (2012) dengan judul emotional intelligence and juvenile delinquency 

among Mexican-American Adolescents menunjukan adanya hubungan 

negative antara kecerdasan emosi dengan kenakalan remaja yang dilakukan 

pada 61 partisipan remaja laki-laki. 

Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis menunjukan R2 (R square) 

adalah 0,319. Hal ini berarti sumbangan efektif pola asuh permisif dan 

kecerdasan emosional terhadap kenakalan remaja pada siswa SMK di 

Jepara sebesar 31,9 % dan masih ada 68,1 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

Adapun sumbangan efektif tiap variabel dapat dilihat pada Tabel 19. 
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Tabel 19: Sumbangan Efektif Variabel Pola Asuh Permisif dan 

Kecerdasan Emosional Dengan Kenakalan RemajaPada Siswa SMK 

Di Jepara 

Keterangan  Sumbangan Efektif 

Pola Asuh Permisif (X1) 20,1% 

Kecerdasan Emosional (X2) 11,8% 

total  31,9% 

 

Tabel 18 di atas, memaparkan besarnya sumbangan efektif yang 

diberikan oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung, 

dimana pola asuh permisif memberikan pengaruh terhadap kenakalan remaja 

pada siswa SMK di Jepara sebesar 20,1% (ß= 0,397; lampiran E) dan 

kecerdasan emosional memberikan pengaruh terhadap kenakalan remaja 

pada siswa SMK di Jepara sebesar 11,8% (ß= -0,273; lampiran E). 

Penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan. Adapun beberapa 

kemungkinan yang menyebabkan penelitian ini memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya: 

1. Keterbatasan waktu dan tempat pengisian skala membuat 

responden menjawab dengan terburu-buru sehingga tidak fokus 

dengan jawabannya. 

2. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada 

pertanyaan yang terlewati tidak terjawab, padahal sukar diulangi 

diberikan kembali padanya. 
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3. Adanya ketidaksesuaian beberapa item dengan kondisi keadaan 

responden sehingga mengakibatkan adanya item skala yang 

gugur. 

4. Banyaknya item sehingga menyita waktu responden untuk 

menjawab pernyataan secara teliti. 

5. Penskoran yang tidak sesuai dengan kondisi siswa dalam hal 

kenakalan remaja dimana siswa yang tidak pernah melakukan 

kenakalan remaja harusnya memiliki nilai “0” bukan nilai “1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


