
 
 
 
 

BAB V 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

5.01 Hasil Penelitian 

 

Guna mengetahui hubungan dan keterkaitan antara variabel tergantung 

dengan variabel bebas dalam suatu penelitian, maka peneliti perlu melakukan 

uji asumsi dan uji hipotesis untuk membuktikan kebenarannya. Pada penelitian 

ini variabel tergantung yaitu Kecerdasan Emosi dan variabel bebas yaitu Pola 

Asuh Otoriter Orangtua. Kedua variabel ini akan dianalisis menggunakan teknik 

korelasi Product Moment dari Pearson yang dibantu dengan program olah data 

di komputer. Uji Asumsi dilakukan dengan dua tahap yaitu uji normalitas dan uji 

linieritas, lalu berikutnya dilanjutkan dengan uji hipotesis, kemudian peneliti 

mengkategorisasikannya dalam tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. 

 
5.01.01. Uji Asumsi 

5.01.01.01 Uji Normalitas 
 

1. Pola Asuh Otoriter Orangtua 

 

Uji Normalitas dilakukan guna mengetahui tingkat normalitas distribusi 

aitem pada setiap alat ukur. Uji normalitas pasa Skala Pola Asuh Otoriter 

Orangtua dibantu dengan menggunakan program olah data di komputer 

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z (KS-Z). Hasil uji normalitas 

pada Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua yaitu 0,977 dengan p sebesar 0,296 

dimana p>0,05. Hal ini menyatakan bahwa penyebaran Skala Pola Asuh 

Otoriter Orangtua berdistribusi secara normal. 

 
2. Kecerdasan Emosi 

 

Uji normalitas pasa skala Kecerdasan Emosi dibantu dengan 

menggunakan program olah data di komputer dengan menggunakan 
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Kolmogorov-Smirnov Z (KS-Z). Hasil uji normalitas pada skala Kecerdasan 

Emosi yaitu 1,254 dengan p sebesar 0,086 dimana p>0,05. Hal ini menyatakan 

bahwa penyebaran skala Kecerdasan Emosi berdistribusi secara normal. 

 
5.01.01.02 Uji Linieritas 

 

Uji linieritas dilakukan guna mengetahui apakah hubungan atau 

keterkaitan pada kedua variabel yang diuji bersifat linier atau tidak. Uji linieritas 

juga dilakukan dengan dibantu oleh program olah data di komputer. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan nilai F linier sebesar 42,430 dengan p sebesar 0,000 

dimana p<0,005. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pola asuh 

otoriter orangtua dengan kecerdasan emosi bersifat linier. 

 
5.01.02. Uji Hipotesis 

 

Setelah melakukan uji asumsi (uji normalitas dan uji linieritas), peneliti 

melanjutkan dengan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan guna 

mengetahui adanya hubungan / keterkaitan pada kedua variabel yang diteliti, 

dimana variabel tergantung yaitu kecerdasan emosi, dan variabel bebas yaitu 

pola asuh otoriter orangtua. Uji hipotesis pada penelitian ini juga dibantu dengan 

progam olah data di komputer. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa korelasi 

antara pola asuh otoriter orangtua dengan kecerdasan emosi yaitu rxy = -0,579 

dengan p 0,000 dimana p<0,01. Hal ini menyatakan bahwa terdapat hubungan 

negatif yang signifikan antara pola asuh otoriter orangtua dengan kecerdasan 

emosi. 

 
5.01.03. Kategorisasi Tingkat Variabel Penelitian 

 

Setiap variabel penelitian di kategorisasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu 

rendah, sedang dan tinggi. Kategorisasi ini dilihat berdasankan mean empirik 

dan standar deviasi (SD) empirik, serta mean hipotetik dan standar deviasi (SD) 
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hipotetik. Berdasarkan tiga tingkatan kategorisasi tersebut, maka diperoleh data 

statistik yang dapat menunjang perhitungan rumus statistik empirik dan 

hipotetik. Berikut ini tabel deskripsi data statistik variabel persepsi terhadap pola 

asuh otoriter orangtua. 

 
Tabel 5.01 
Deskripsi Data Statistik Variabel Pola Asuh Otoriter Orangtua 

  Empirik Hipotetik 

 Mean (M) 41 45 

 Standar Deviasi (SD) 7,67 9 

 

Mean dan standar deviasi yang telah diketahui ini baik secara empirik 

maupun hipotetik akan digunakan untuk menentukan rumus interval pasa setiap 

kategori. Sesuai dengan yang sudah diterangkan di atas bahwa setiap 

variabelnya akan dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Berdasarkan 3 kategori yang sudah ditetapkan, maka peneliti 

memperoleh; 

 
Tabel 5.02 
Kategorisasi Pola Asuh Otoriter Orangtua pada Subjek 

 Kategori Skor Empirik Skor Hipotetik 

 RENDAH X < 33,33 X<36 
 SEDANG 33,33 ≤ X < 48,67 36≤X<54 
 TINGGI 48,67 ≤ X 54≤X 

 

 

Kemudian berdasarkan rumus interval pada data empirik maupun hipotetik yang 

sudah ditetapkan, ditemukan data sebagai berikut 

 
Tabel 5.03 
Kategorisasi Variabel Pola Asuh Otoriter Orangtua pada Subjek Penelitian 

Kategori Jumlah Subjek Jumlah Subjek 
 (Data Empirik) (Data Hipotetik) 

RENDAH 41 orang 47 orang 

SEDANG 32 orang 30 orang 

TINGGI 13 orang 9 orang  
 

 

Berdasarkan pada data di atas diketahui bahwa secara data empirik, ada 

41 atau sekitar 47,7% subjek termasuk dalam kategorisasi rendah, 32 orang atau 
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sekitar 37,2% termasuk dalam kategori sedang, dan ada 13 orang atau sekitar 

15,1% temasuk dalam kategori tinggi. Apabila dilihat secara hipotetik ditemukan 

47 atau sekitar 54,7% subjek berada dalam kategorisasi rendah, 30 atau sekitar 

34,9% subjek berada dalam kategorisasi sedang, dan 9 atau sekitar 10,5% 

subjek berada dalam kategorisasi tinggi. Tingkatan disini menunjukkan tingi 

rendahnya pola asuh otoriter orangtua. Subjek yang termasuk dalam kategori 

tinggi yaitu subjek yang pola asuh otoriter orangtua tinggi, sedangkan subjek 

yang termasuk dalam kategori rendah yaitu subjek yang pola asuh otoriter 

orangtuanya rendah. 

 
Demikian pula hal ini dilakukan kepada variabel kecerdasan emosi. 

Kategorisasi pada variabel kecerdasan emosi juga dilakukan secara empirik 

maupun hipotetik. 

 
Tabel 5.04 
Deskripsi Data Statistik Variabel Kecerdasan Emosi 

  Empirik Hipotetik 

 Mean (M) 70,5 67,5 

 Standar Deviasi (SD) 9,167 13,5 

 

Lalu dengan menggunakan mean serta standar deviasi baik secara empirik 

maupun hipotetik, variabel kecerdasan emosi juga akan dibagi ke dalam tiga 

tingkat guna mengetahui jumlah subjek yang memiliki persepsi terhadap pola 

asuh otoriter pada tahap tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan 3 kategori yang 

sudah ditetapkan, maka peneliti memperoleh data; 

Tabel 5.05 
Kategorisasi Persepsi terhadap Kecerdasan Emosi pada Subjek  
 Kategori Skor Empirik Skor Hipotetik 

 RENDAH X < 61,333 X<54 

 SEDANG 61,333 ≤ X < 79,667 54≤X<81 

 TINGGI 79,667 ≤ X 81≤X 
    

 

Berdasarkan rumus interval di atas dapat diperoleh data subjek ; 
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Tabel 5.06 
Kategorisasi Variabel Kecerdasan Emosi pada Subjek Penelitian 

Kategori Jumlah Subjek Jumlah Subjek 
 (Data Empirik) (Data Hipotetik) 

RENDAH 11 orang 7 orang 

SEDANG 47 orang 56 orang 

TINGGI 28 orang 23 orang 
   

 

Berdasarkan pada data di atas diketahui bahwa secara data empirik, ada 

11 atau sekitar 12,8% subjek termasuk dalam kategorisasi rendah, 47 orang atau 

sekitar 54,7% termasuk dalam kategori sedang, dan ada 28 orang atau sekitar 

32,6% temasuk dalam kategori tinggi. Apabila dilihat secara hipotetik ditemukan 

7 atau sekitar 8,1% subjek berada dalam kategorisasi rendah, 56 atau sekitar 

65,1% subjek berada dalam kategorisasi sedang, dan 23 atau sekitar 26,7% 

subjek berada dalam kategorisasi tinggi. Tingkatan disini menunjukkan tinggi 

rendahnya kecerdasan emosi yang dimiliki subjek. Subjek yang termasuk dalam 

kategori tinggi yaitu subjek yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, 

sedangkan subjek yang termasuk dalam kategori rendah yaitu subjek yang 

memiliki kecerdasan emosi yang rendah. 

 
5.02 Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada seluruh data 

penelitian dari skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dan juga skala Kecerdasan 

emosi diketahui bahwa rxy = -0,579 dengan p 0,000 dimana p<0,01. Hasil ini 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pola asuh 

otoriter orangtua dengan kecerdasan emosi pada remaja di Komunitas X. Hal ini 

berarti semakin tinggi pola asuh otoriter orangtua maka akan semakin rendah 

kecerdasan emosi yang dimiliki subjek, begitu pula sebaliknya, apabila semakin 

rendah pola asuh otoriter orangtua maka akan semakin tinggi kecerdasan emosi 

subjek. 
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Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif 

yang signifikan antara pola asuh otoriter orangtua dengan kecerdasan emosi 

pada remaja di komunitas X. Namun ternyata di komunitas X hanya sedikit 

subjek yang pola asuh otoriter orangtua tinggi, dan ternyata banyak subjek yang 

memiliki kecerdasan emosi yang baik. Hal ini tetap menjelaskan bahwa remaja 

yang tidak mendapatkan pola asuh otoriter akan memiliki kecerdasan emosi 

yang jauh lebih baik dibandingkan remaja yang mendapatkan pola asuh otoriter 

dari orangtuanya. 

 
Hal ini sesuai dengan penelitian Argyriou dkk (2016) yang menyatakan 

bahwa pola asuh orangtua merupakan salah satu kunci penting yang 

menentukan bagaimana terbentuk dan berkembangnya kecerdasan emosi anak. 

Steinberg (dalam Husaini, 2013) menyatakan hal serupa bahwa remaja yang 

hidup dalam pola asuh otoriter orangtua, akan cenderung menjadi remaja yang 

bergantung kepada orang lain, kurang percaya diri, dan kurang bisa 

bersosialisasi, dimana hal ini lah yang menentukan apakah remaja memiliki 

kecerdasan emosi yang baik. Gottman (2003) juga menyatakan bahwa orangtua 

mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi kecerdasan 

anaknya termasuk kecerdasan emosi, karena orang tualah yang memegang 

kendali dan kepemimpinan dalam rumah dimana hal ini yang akan sangat 

mempengaruhi kecerdasan emosi anak. 

 
Sartaj dan Aslam (2010) juga menyatakan hal yang sama bahwa remaja 

yang diasuh dengan pola asuh otoriter, tidak akan terwujud sikap positif, empati, 

sikap suportif dll pada remaja dimana hal ini berpengaruh terhadap kecerdasan 

emosi remaja. Fitriyani (2015) juga menyatakan hal serupa, bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi yaitu pola asuh orangtua. 
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Meskipun dalam penelitian ini terbukti bahwa ada hubungan negatif yang 

signifikan antara pola asuh otoriter dengan kecerdasan emosi, namun ternyata 

diketahui dalam penelitian ini besar sumbangsih pola asuh otoriter orangtua 

dengan kecerdasan emosi dibawah 50%, yaitu sebesar 33,6%, dimana hal ini 

menjelaskan masih ada 66,4% faktor lain yang dapat berhubungan dan cukup 

mempengaruhi kecerdasan emosi apda seorang remaja. Pernyataan ini 

didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmansyah (2007), 

dimana menyatakan bahwa pola asuh otoriter berpengaruh secara parsial 

terhadap kecerdasan emosi. Berpengaruh secara parsial disini menandakan 

bahwa pola asuh otrangtua merupakan salah satu faktor namun bukan satu – 

satunya. 

 
Pada penelitian ini membuktikan bahwa ada sebanyak 66,4% faktor lain 

yang berhubungan dan dapat mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang, bisa 

dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sosial. Hal ini diduga karena 

seseorang pada usia remaja sudah mulai mendapatkan asuhan bukan dari 

orangtua saja, melainkan sudah mulai bersekolah, dan juga dapat mulai 

membedakan mana yang baik dan yang buruk, mereka mulai belajar 

memperbaiki diri untuk diterima di komunitas, dan banyak masukan – masukan 

di luar orangtua, seperti teman, kakak rohani, guru yang dapat mempengaruhi 

kecerdasan emosi remaja tersebut. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan 

bahwa pola asuh otoriter mempunyai hubungan dengan kecerdasan emosi pada 

remaja, namun ternyata ada juga banyak faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosi pada seseorang. 

 
Hasil kategorisasi pada variabel pola asuh otoriter, secara empirik 

diketahui ada 47,7% subjek yang berada dalam kategori rendah, 37,2% subjek 



51 
 
 
 
 
 

 

berada dalam kategori sedang, dan 15,1% subjek berada dalam kategori tinggi. 

Data ini menjelaskan bahwa hanya ada 15,1% subjek yang pola asuh otoriter 

orangtuanya tinggi dan bahkan ternyata ada 47,7% subjek pola asuh otoriter 

orangtuanya rendah, dan sisanya ada di tengah – tengah. Hal ini cukup 

berlawanan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebelum 

melakukan penelitian. 

 
Berikutnya hasil kategorisasi pada variabel kecerdasan emosi, secara 

emoirik diketahui ada 12,8% subjek yang berada dalam kategori rendah, 54,7% 

subjek yang berada dalam kategori sedang, dan 32,8% subjek yang berada 

dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa ada 32,8% subjek yang 

memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, lalu ada 12,8% subjek yang memiliki 

kecerdasan emosi yang rendah, dan sisanya memiliki kecerdasan emosi yang 

tengah – tengah. Hal ini juga cukup berlawanan dengan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. 

 
Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan dan kelemahan, salah satunya 

yaitu keterbatasanan lingkungan subjek saat dilakukan penelitian. Peneliti 

merasa bahwa saat subjek mengerjakan skala banyak subjek yang tidak serius 

dan dikarenakan skala diisi pada kondisi berkelompok, peneliti merasa banyak 

subjek yang malu untuk menjawab dengan jawaban yang sejujurnya, karena 

banyak dari subjek yang saling lihat – lihatan dan menertawakan jawaban 

subjek lainnya. Oleh karena itu banyak subjek yang menjawab dengan jawaban 

aman – aman saja, sedangkan sebelumnya pada saat dilakukan observasi dan 

wawancara banyak subjek yang merasa mendapatkan pola asuh otoriter. 

Menurut peneliti hal ini lah yang membuat hasil penelitian menunjukkan sedikit 

perbedaan dengan hasil obervasi dan wawancara yang sebelumnya telah 
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dilakukan peneliti sebelum penelitian dilakukan. Selain itu, kelemahan dalam 

penelitian ini yaitu ada subjek yang tidak mendapatkan pola asuh otoriter tapi 

masuk sebagai subjek. 


