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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Sebelum peneliti menganalis data apakah sesuai dengan hipotesis 

atau tidak, peneliti harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Tujuan dari 

uji asumsi yaitu untuk mengetahui apakah data yang tersebar normal, 

apakah populasi yang digunakan memiliki varians yang sama atau homogen. 

Lampiran uji asumsi dapat dilihat pada lampiran. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data yang terkumpul 

tersebar dengan normal atau tidak. Pada uji normalitas digunakan teknik  

Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas pada skala Otonomi Emosi diperoleh 

nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,711 dan nilai p = 0,700 (p > 0,05) 

yang berarti data terdistribusi atau tersebar dengan normal. Berikut tabel 

hasil uji normalitas pada program SPSS versi 16.0:   

Tabel 5.1 Hasil Normalitas Skala Otonomi Emosi Remaja (EAS) 

N 88 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,711 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,700 

 
b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi 

memiliki varians yang sama atau homogen. Uji homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan teknik One-way ANOVA pada program SPSS versi 

16. Hasil uji Homogenitas dapat dilihat pada lampiran. 
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1) Status Kerja Ibu 

Uji homogenitas pada variabel status kerja ibu memperoleh 

nilai p sebesar 0,111 (p > 0,05) yang berarti populasi remaja 

yang memiliki ibu bekerja dan tidak bekerja memiliki varians yang 

homogen atau sama. Berikut adalah tabel hasil uji homogenitas 

variabel status kerja ibu: 

Tabel 5.2. Hasil Uji Homogenitas Status Kerja ibu 

Levene Statistic df Sig. 

2.588 86 .111 

 

2) Jenis Kelamin 

Uji Homogenitas pada variabel jenis kelamin memperoleh nilai 

p sebesar 0,522 (p > 0,05) yang berarti populasi remaja laki-laki 

dan remaja perempuan memiliki varians yang homogen atau 

sama. Berikut adalah tabel hasil uji homogenitas variabel jenis 

kelamin: 

Tabel. 5.3. Hasil Uji Homogenitas Jenis Kelamin 

Levene Statistic df Sig. 

.413 86 .522 

 

5.1.2.  Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, peneliti melakukan uji hipotesis 

dengan menggunakan teknik Independent t-test dengan bantuan program 

SPSS versi 16. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis 

penelitian ini diterima atau tidak. Berikut adalah hasil uji hipotesis pada 

penelitian ini: 
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a. Perbedaan Otonomi Emosi antara Remaja yang Memiliki Ibu Bekerja 

dengan Remaja yang Memiliki Ibu Tidak Bekerja  

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik Independent 

t-test pada program SPPS versi 16 diperoleh thitung = 4,069 dan nilai p = 

0,000 (p < 0,01) yang berarti ada perbedaan yang sangat signifikan 

antara otonomi emosi remaja yang memiliki ibu bekerja dengan remaja 

yang memiliki ibu tidak bekerja. Berikut adalah tabel hasil uji hipotesis 

otonomi emosi remaja ditinjau dari status kerja ibu: 

Tabel 5.4 Tabel Hasil Uji t-test Otonomi Emosi Remaja Ditinjau dari Status 

Kerja Ibu 

Otonomi Emosi 
t-test For Equality of Means 

t Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Equal variances 
assumed 

4.069 .000 5.634 

Equal variances 
not assumed 4.090 .000 5.634 

 

b. Perbedaan Otonomi Emosi antara Remaja Laki-laki dengan Remaja 

Perempuan 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik Independent 

t-test pada program SPPS versi 16 diperoleh thitung = 0,533 dan nilai p = 

0,595 (p > 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan otonomi remosi 

antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan. Berikut adalah tabel 

hasil uji hoptesis pada otonomi emosi remaja ditinjau dari jenis kelamin: 

Tabel 5.5 Tabel Hasil Uji t-test Otonomi Emosi Remaja Ditinjau Jenis Kelamin 

Otonomi Emosi 
t-test For Equality of Means 

t Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Equal variances 
assumed .533 .595 .806 

Equal variances 
not assumed .531 .597 .806 



45 

 

 

 

5.2. Pembahasan  

5.2.1. Perbedaan Otonomi Emosi antara Remaja yang Memiliki Ibu 

Bekerja dan Tidak Bekerja  

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan teknik uji t atau t-test 

yang dibantu menggunakan SPSS versi 16 diperoleh thitung = 4,069 dan nilai p 

= 0,000 (p < 0,01) yang berarti ada perbedaan yang sangat signifikan antara 

otonomi emosi remaja yang memiliki ibu bekerja dengan remaja yang 

memiliki ibu tidak bekerja. Berdasakan hasil uji t atau t-test dapat dilihat 

bahwa remaja yang memiliki ibu bekerja memperoleh mean sebesar 40,87 

dan remaja yang memiliki ibu tidak bekerja memperoleh mean sebesar 

35,23. Hal ini menunjukkan bahwa remaja yang memiliki ibu bekerja lebih 

tinggi otonomi emosinya dibandingkan remaja yang memiliki ibu tidak 

bekerja. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas dapat menunjukkan bahwa hasil 

sesuai dengan teori Soetjiningsih (dalam Buana, 2018) yaitu status kerja ibu 

menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan otonomi emosi. Ibu adalah 

tokoh penting untuk anak dalam melakasanakan kehidupannya (Gunarsa 

dalam Wiranti, 2013). Arahan ibu dapat memengaruhi sikap, keterampilan, 

kemampuan anak  (Singh & Kiran, 2014).  

Ibu yang bekerja mungkin memiliki waktu bersama anak lebih sedikit 

dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, tetapi hal ini belum 

menentukan kualitas waktu yang diberikan oleh ibu bekerja untuk anaknya 

tidak lebih baik dari ibu yang tidak bekerja. Menurut Dejong (2010) banyak 

ibu yang bekerja menganggap dirinya sebagai role model dan waktu yang 

diberikan kepada anaknya adalah waktu yang bernilai (berkualitas). Menurut 
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Almani, Abro, & Mugheri (2012) ibu yang bekerja akan menjadi role model 

bagi anaknya untuk lebih produktif, bertanggungjawab dan otonom dengan 

mampu mengandalkan dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

hipotesis pada penelitian ini bahwa otonomi emosi remaja yang memiliki ibu 

bekerja lebih tinggi dibandingkan remaja yang memiliki ibu tidak bekerja. 

Selanjutnya, ibu bekerja akan menekankan otonomi lebih awal dibandingkan 

anak dari ibu tidak bekerja karena ibu yang bekerja memiliki waktu, tenaga, 

dan pikiran yang terbatas dibandingkan ibu yang tidak bekerja (Supardi 

dalam Khotimah, Doriza, & Artanti, 2015).  

Berdasarkan hasil penelitian, remaja yang memiliki ibu tidak bekerja 

otonomi emosinya lebih rendah daripada remaja yang memiliki ibu tidak 

bekerja. Hal ini sejalan dengan tinjauan pustaka yang dijelaskan pada bab 2 

bahwa ibu yang tidak bekerja seluruh waktunya digunakan untuk melakukan 

pekerjaan sehingga mengalami kejenuhan, hal ini menyebabkan ibu memiliki 

rasa sayang yang berlebihan dan overprotected pada anaknya (Munandar 

dalam  Evyndacari, 2017). Menurut Adler dan Ausubel (dalam Fuhrmann, 

1986) bahwa ibu yang overprotected kepada anaknya akan menghambat 

perkembangan otonomi, mengembangkan perilaku bergantung (dependent), 

dan tidak kompeten. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Khotimah, Doriza, & Artanti (2015) yang menemukan bahwa 

terdapat perbedaan otonomi remaja yang memiliki ibu bekerja dan tidak 

bekerja di SMA N 103 Jakarat Timur. Kemudian penelitian lain yang dapat 

sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian Buana (2018) yaitu ada 

perbedaan antara otonomi anak usia pra-sekolah ditinjau dari ibu bekerja 
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dan tidak bekerja. Kemudian hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Evyndacari (2017) yaitu menunjukkan hasil ada 

perbedaan antara otonomi perilaku remaja yang diasuh oleh ibu bekerja dan 

ibu tidak bekerja. 

5.2.2 Perbedaan Otonomi Emosi antara Remaja Laki-laki dan Remaja   

Perempuan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menggunakan teknik Independent 

t-test dengan bantuan program SPPS versi 16 diperoleh thitung = 0,533 dan 

nilai p = 0,595 (p > 0,05) yang artinya tidak ada perbedaan otonomi emosi 

antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hasil mean 

otonomi emosi remaja laki-laki sebesar 38,49 sedangkan remaja perempuan 

sebesar 37,68 dapat dikatakan otonomi emosi remaja laki-laki dengan 

remaja perempuan sama. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lainnya 

seperti status kerja ibu karena ibu yang bekerja mengasuh anak 

perempuannya menjadi anak yang otonom bukan menjadi anak yang patuh 

sehingga anak perempuan dari ibu bekerja akan mengembangkan otonom 

yang sama dengan laki laki (Flower dalam Ara, 2012). Hal ini sejalan dengan 

teori yang dijelaskan Ara (dalam Sari, 2017) faktor lain yang menyebabkan 

perbedaan otonomi pada remaja yaitu aktivitas ibu seperti bekerja dan tidak 

bekerja, ibu yang bekerja akan mendorong anaknya lebih otonom 

dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Selain itu, dengan ibu bekerja akan 

memengaruhi kepercayaan diri anak perempuannya sehingga anak 

perempuannya lebih percaya diri sehingga mampu mengandalkan dirinya 

sendiri (Almani, Abro, & Mugheri, 2012). 
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Faktor lainnya yang menyebabkan hasil penelitian tidak sejalan 

dengan hipotesis yaitu situasi saat pengisian skala otonomi emosi remaja 

(EAS). Saat pelaksanaan pengambilan data, banyak siswa laki-laki dan 

siswa perempuan yang duduk berdampingan atau sebangku, mereka saling 

berdiskusi tentang jawaban skala otonomi emosi remaja (EAS) yang mereka 

isi, sehingga ini memengaruhi hasil dari penelitian ini.  

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Mullis, Graf, & Mullis (2009) bahwa tidak 

ada perbedaan perbedaan otonomi emosi pada jenis kelamin, hubungan 

remaja dengan orang tua, atau pada status identitas. Selanjutnya penelitian 

Valentina & Gulati (2014) diperoleh hasil yaitu tidak ada perbedaan otonomi 

emosi yang signifikan antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan. 

Selanjutnya penelitian Utami (2014) memperoleh hasil yaitu tidak ada 

perbedaan signifikan otonomi ditinjau dari utuan kelahiran dan jenis kelamin. 

Penelitian Chan & Chan (2008) menemukan hasil penelitian yaitu tidak ada 

perbedaan secara signifikan otonomi emosi antara siswa laki-laki dengan 

siswa perempuan.  

5.2.3. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan dalam penelitian. 

Keterbatasan penelitian ini yaitu: 

1) Berkurangnya jumlah aitem pada skala otonomi emosi remaja (EAS) 

yang dikembangkan oleh Steinberg dan Silverberg (1986). 

Seharusnya aitem berjumlah 20 butir tetapi saat peneliti melakukan 

try out atau uji coba terdapat lima aitem yang gugur sehingga aitem 
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pada skala otonomi emosi remaja (EAS) hanya berjumlah 15 butir 

aitem. 

2) Pada saat pengambilan data, peneliti kesulitan untuk mengontrol 

seluruh siswa, banyak siswa yang mengisi skala otonomi emosi 

remaja (EAS) berdiskusi dulu dengan temannya. 

3) Tempat duduk antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan bebas 

dan acak, banyak siswa laki-laki dengan perempuan yang duduk 

berdampingan atau sebangku, sehingga ini dapat memengaruhi 

siswa saat mengisi skala otonomi emosi remaja (EAS) karena 

mereka saling melihat lembar jawaban kuesioner temannya, 

menanyakan hasil satu sama lainnya dan berdiskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


