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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Uji asumsi pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) versi 20.0. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data penelitian berasal dari populasi yang terdistribusi normal (Hanief dan 

Himawanto, 2017, hal 67). Uji normalitas yang dipakai pada penelitian ini 

menggunakan Kolmogrov - Smirnov yang terdapat pada SPSS versi 20.0. Data dapat 

dikatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). Hasil uji 

normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap skala pola asuh otoritarian maka 

diperoleh hasil K-SZ = 1,856 dengan p = 0,002 yang artinya p < 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi variabel pola asuh otoritarian 

tidak normal. 

2. Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap skala perilaku bullying maka 

diperoleh hasil K-SZ = 0,867 dengan p = 0,440 yang artinya p > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi variabel perilaku bullying normal. 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogrov - Smirnov pada 

SPSS versi 20.0 menunjukkan bahwa skala pola asuh otoritarian pada penelitian 

ini memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dari skala pola asuh otoritarian terdistribusi tidak normal 

dan skala perilaku bullying pada penelitian ini memiliki nilai signifikan lebih besar 
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dari 0,05 (p > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari skala perilaku 

bullying terdistribusi normal. 

 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas dan variabel tergantung didalam penelitian ini memiliki hubungan yang 

linier atau tidak secara signifikan (Hanief dan Himawanto, 2017, hal 63). 

Hasil dari uji linieritas variabel pola asuh otoritarian orang tua dan variabel 

perilaku bullying yaitu diperoleh nilai signifikansi Flinier = 24,628 dengan p < 0,05. 

Berdasarkan hasil dari uji linieritas tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pola 

asuh otoritarian orang tua dan perilaku bullying memiliki hubungan yang linier. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Setelah uji asumsi dilakukan, peneliti melakukan uji hipotesis dengan bantuan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 20.0. Metode yang 

digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah metode uji korelasi 

Product Moment. 

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini yaitu diperoleh nilai rxy = -0,443 dengan p 

sebesar 0,000 (p < 0,01). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

negatif dan sangat signifikan antara pola asuh otoritarian orang tua dengan perilaku 

bullying. Semakin tinggi pola asuh otoritarian, maka semakin rendah perilaku bullying, 

dan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis ditolak. 

5.2. Pembahasan 

Hasil perhitungan uji korelasi antara variabel pola asuh otoritarian orang tua 

dan variabel perilaku bullying menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif 

antara variabel pola asuh otoritarian dan perilaku bullying, dan dengan demikian 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti ditolak. Didalam penelitian ini antara variabel 
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pola asuh otoritarian memiliki korelasi yang negatif dengan variabel perilaku bullying 

pada remaja SMA Kesatrian 2 Semarang. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa pola asuh otoritarian orang tua yang tinggi  dan semakin keras akan membuat 

anak lebih mudah untuk melakukan perilaku negatif diluar rumah seperti bullying. 

Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan penelitian ini tidak terbukti, yaitu yang 

pertama adalah dampak dari pola asuh otoritarian kepada anak. Dampak dari 

penerapan pola asuh otoritarian tidak hanya membuat anak mengalami rasa marah 

dan kemarahan tersebut dilampiaskan kepada orang lain. Dampak pola asuh 

otoritarian yang lain adalah dapat menyebabkan anak menjadi penurut dan penakut. 

Semakin tinggi pola asuh otoritarian maka semakin rendah perilaku bullying yang 

muncul, hal tersebut dikarenakan anak menjadi penurut dan takut untuk melakukan 

tindakan bullying (Silalahi, dalam Syofiyanti, 2016, hal. 71). Yang kedua, dalam 

proses pengambilan data, terdapat beberapa anak yang kurang teliti dalam mengisi 

skala dan ketika melakukan pengisian skala anak merasa takut, karena dalam 

pengisian identitas pada skala tercantum nama inisial dan ada beberapa guru yang 

lalu lalang disekitar tempat tersebut. Dalam melakukan pengisian skala tidak 

dilakukan didalam ruangan, tetapi di koridor, tangga dan di depan kelas sehingga 

memungkinkan subjek tidak mengerjakan dengan sungguh – sungguh. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian sudah berjalan cukup baik, namun memiliki 

beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan penelitian ini adalah hanya 

menggunakan sistem try out terpakai pada skala yang digunakan menyebabkan item  

skala pola asuh otoritarian dan skala perilaku bullying belum terpilih item valid dan 

item gugur. Kelemahan yang kedua terdapat responden yang takut untuk mengisi 

skala karena terdapat beberapa guru yang lalu lalang ketika mereka mengisi skala. 
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