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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

 Setelah data penelitian didapat, maka selanjutnya dilakukan uji 

asumsi untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memenuhi syarat 

untuk dianalisis statistik. Uji asumsi yang dilakukan adalah uji normalitas 

dan uji linieritas terhadap data penelitian yang diperoleh sebelum 

menganalisa data. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran skor dari variabel pola asuh remaja dan variabel kemandirian. 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan program 

komputer dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil 

uji normalitas terhadap skala pola asuh demokratis menunjukkan hasil 

K-S Z = 0,283 dengan p > 0,05. Sedangkan hasil uji normalitas 

terhadap variabel kemandirian menunjukkan hasil K-S Z = 0, 326 

dengan p > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaran data pola 

asuh demokratis dan data kemandirian memiliki distribusi yang normal.   

2. Uji Linearitas 

Uji Linieritas untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel 

bebas dan tergantung bersifat linier atau tidak, karena merupakan syarat 

untuk uji korelasi. Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel kemandirian dengan variabel pola asuh demokratis. Hal 

ini ditunjukkan dengan Fliniar = 11, 663 dengan p>0,05. Hal ini berarti 

terdapat hubungan yang linear antara Pola Asuh Demokratis dengan 

Kemandirian. 
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B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka dilakukan uji hipotesis. 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara pola asuh demokratis terhadap kemandirian remaja. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik product 

moment dengan menggunakan program komputer SPSS. Uji analisis 

product moment pada hubungan antara pola asuh demokratis terhadap 

kemandirian remaja menunjukkan rxy = 0,378 dengan nilai p<0,01. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara pola asuh demokratis terhadap kemandirian remaja, yang berarti 

semakin positif pola asuh demokratis maka semakin tinggi pula 

kemandirian remaja, dan sebaliknya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian ini diterima. 

 

C. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah 

diajukan. Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan 

positif antara pola asuh demokratis dengan kemandirian remaja. Semakin 

kuat pola asuh demokratis maka semakin tinggi perilaku kemandirian 

seseorang, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan dari hasil uji hipotesis 

menggunakan teknik korelasi product moment diperoleh hasil bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara pola asuh demokratis terhadap kemandirian remaja, hal ini 

ditunjukkan dengan rxy sebesar 0,378 dengan p<0,01 dapat diketahui bahwa 

terdapat hubungan antara pola asuh demokratis terhadap kemandirian 
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remaja, dengan kata lain kemandirian remaja sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana pola asuh demokratis dari orang tua. 

 Kemandirian remaja sendiri diartikan  sebagai suatu sikap dimana 

individu dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri untuk 

melaksanakan kewajibannya demi untuk mencapai tujuan hidup serta 

memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan 

orang lain, baik itu orang tua atau orang lain. Agar remaja memiliki sikap 

kemandirian maka bergantung pada peranan pola asuh yang diberikan oleh 

orangtua dan terbukti pola asuh demokratis dapat mempengaruhi 

munculnya sikap kemandirian dari remaja.  

 Menurut Hurlock (2006, h.45) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemandirian, yaitu: pola asuh orang tua, jenis kelamin, dan 

urutan posisi anak. Sedangkan menurut Markum (2003, h.30) faktor-faktor 

yang mempengaaruhi terbentuknya kemampuan berdiri sendiri dari remaja 

yaitu: kebiasaan serba dibantu atau dilayani, sikap orang tua, dan kurangnya 

kegiatan di luar rumah.  

Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari kemandirian 

yang disebutkan oleh beberapa ahli menyebutkan tentang kemandirian yang 

dipengaruhi oleh pola asuh orangtua atau peranan dari orangtua. 

Pengasuhan atau sering disebut pola asuh berarti bagaimana orang tua 

memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta 

melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya 

pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat umumnya 

(Casmini, 2007, h.47). Ada beberapa macam pengasuhan atau pola asuh 
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dari orangtua, dalam penelitian ini meggunakan pola asuh orang tua model 

demokratis.  

Demokratis adalah pola asuh yang mendorong untuk mandiri, namun 

masih menempatkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Orang tua 

lebih bersikap hangat dan penyayang. Pola asuh orang tua demokratis 

adalah pola asuh orang tua yang bercirikan adanya kebebasan dan 

ketertiban, orang tua memberikan arahan atau masukan-masukan yang 

sifatnya tidak mengikat pada anak. Dalam hal ini orang tua bersifat objektif, 

perhatian dan kontrol terhadap perilaku anak-anaknya, sehingga dapat 

menyesuaikan dengan kemampuan anak (Santrock, 2007, h.167) 

Semakin tinggi pola asuh demokratis yang diberikan oleh 

orangtua maka akan semakin tinggi kemandirian dari remaja, dan semakin 

rendah pola asuh demokratis yang diberikan oleh orangtua maka akan 

semakin rendah pula kemandirian dari remaja. Pada skala penelitian pola 

asuh demokratis didapatkan bahwa aspek komunikasi dua arah banyak 

memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan aspek sikap hangat.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat 

kemandirian remaja di SMP Negeri 1 Ungaran, siswa kelas 7A dan 7B 

sebanyak 72 siswa masih dalam taraf sedang, artinya tidak memiliki 

kemandirian yang tinggi maupun rendah. Sejalan dengan pola asuh 

demokratis yang diberikan oleh orangtua siswa juga dapat dikatakan dalam 

taraf sedang, yang artinya tidak terlalu baik dan juga tidak begitu buruk.  
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Hasil penelitian terhadap variabel kemandirian diperoleh mean 

Empirik (Me) sebesar 69,47 dengan Standar Deviasi Empirik (SDe) sebesar 

6,661 sedangkan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 62,5 dan Standar Deviasi 

hipotetik (SDh) sebesar 6,34 sehingga dapat dilihat bahwa kemandirian 

remaja awal siswa SMP Negeri 1 Ungaran tergolong dalam kategori tinggi. 

Hasil penelitian terhadap variabel pola asuh demokratis 

diperoleh mean Empirik (Me) sebesar 71 dengan Standar Deviasi empirik 

(SDe) sebesar 6,524 sedangkan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 55 dengan 

Standar Deviasi Empirik (SDh) sebesar 4,67 sehingga dapat dilihat bahwa 

pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orang tua dari remaja awal 

siswa SMP Negeri 1 Ungaran tergolong dalam kategori tinggi.  

Pada penelitian ini sumbangan efektif yang diberikan oleh 

variabel pola asuh demokratis terhadap variabel kemandirian remaja 

sebesar 14,3 % yang berarti variabel pola asuh demokratis memberikan 

pengaruh yang cukup besar terhadap variabel kemandirian remaja pada 

siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Ungaran sebesar 14,3 %. Sumbangan efektif 

memiliki presentase yang cukup tinggi, kemungkinan hal ini disebabkan 

karena antara satu item dengan item yang lainnya berkorelasi dengan item 

dari aspek yang lain.  

Pada penelitian (Sentosa dan Marheni, 2013, h.60) untuk 

menguji seberapa besarkah dampak yang dihasilkan oleh orangtua yang 

menerapkan pola asuh demokratis dengan dibandingkan dengan pola asuh 

yang lainnya menunjukkan hasil bahwa pola asuh demokratis menghasilkan 

anak yang memiliki kemandirian yang tinggi sebesar 13,2% untuk 
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kemandirian yang sedang sebesar 86,8%  sedangkan untuk kemandirian 

yang rendah sebesar 0%. 

Metode pengasuhan orangtua memiliki peranan yang penting untuk 

mengembangkan kemandirian dari remaja. Melalui pengasuhan yang tepat 

maka hasil positiflah yang akan dapat mempengaruhi kemandirian remaja. 

Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk belajar pertama kali oleh 

anak, maka pola asuh demokratislah yang dapat terbukti mempengaruhi 

munculnya sikap kemandirian  dari remaja yang diterapkan pada kehidupan 

sehari-hari. Menerapkan kebebasan yang terkontrol, peraturan, sikap 

hangat, komunikasi dua arah, dan individualitas oleh orangtua kepada 

anaknya berbanding lurus  dengan munculnya sikap kebebasan, rasa 

percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, tanggung jawab serta memiliki 

inisiatif yang merupakan aspek-aspek kemandirian remaja.  

Keterbatasan dari peneliti dapat memungkinkan penelitian ini tidak 

lepas dari kelemahan-kelemahan yang ada, antara lain: 

1. Penelitian dilaksanakan setelah ujian semester yang biasanya 

terdapat kegiatan class meeting sehingga ada beberapa siswa yang 

telat melakukan pengisian kuesioner dan terburu-buru dalam 

mengerjakannya hal itu memungkinkan siswa mengisi dengan tidak 

memperhatikan betul item pernyataan yang ada. 

2. Dalam pengisian kuesioner, masih terdapat pula siswa-siswa yang 

terlihat mencontek jawaban dari teman lain sehingga sedikit 

menganggu dari ketenangan siswa lain yang membutuhkan 

konsentrasi dalam pengerjaannya. 

 


