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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Uji Asumsi 

 Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas yang dilakukan 

sebelum melakukan uji hipotesis. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

normal atau tidaknya distribusi data kedua variabel. Uji linieritas dilakukan untuk 

mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel tergantung linier atau tidak. 

5.01.01. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-

Smirnov Z (K-S Z) dengan bantuan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) for Windows versi 20.0. Distribusi data yang dihasilkan dapat 

dikatakan normal apabila signifikan lebih besar dari 0,05 (p>0,05) dan diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

1. Skala Kecenderungan Depresi pada Remaja 

 Uji normalitas dari skala depresi pada remaja menunjukkan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,102 dengan p>0,05. Hal ini berarti skor depresi 

pada remaja berdistribusi normal. 

2. Skala Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

 Uji normalitas dari skala komunikasi interpersonal anak dan orangtua 

menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,192 dengan p>0,05. Hal ini 

berarti skor komunikasi interpersonal anak dan orangtua berdistribusi normal. 

5.01.02. Uji Linieritas 

 Hasil uji linieritas antara komunikasi interpersonal anak dan orangtua 

dengan kecenderungan depresi pada remaja menunjukkan nilai Flinear sebesar 
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8,636 dengan p<0,05 yang berarti hubungan antara kedua variabel tersebut 

bersifat linier.  

5.02. Hasil Analisis Data 

Hasil perhitungan dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment 

dari Pearson dengan bantuan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

for Windows versi 20.0 didapatkan hasil bahwa nilai rxy sebesar -0,325 dengan 

p<0,01, maka terdapat hubungan negatif antara komunikasi interpersonal anak 

dan orangtua dengan kecenderungan depresi pada remaja yang sangat 

signifikan, artinya semakin efektif komunikasi interpersonal anak dan orangtua 

maka kecenderungan depresi pada remaja akan semakin rendah, begitu pula 

sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini diterima. Sumbangan efektif dari komunikasi interpersonal anak dan orangtua 

terhadap depresi pada remaja sebesar 10,56%. 

5.03. Pembahasan  

 Berdasarkan penghitungan uji korelasi Product Moment dari Pearson 

antara komunikasi interpersonal anak dan orangtua dengan kecenderungan 

depresi pada remaja diperoleh hasil bahwa nilai rxy sebesar -0,325 (p<0,01). Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara komunikasi 

interpersonal anak dan orangtua dengan kecenderungan depresi pada remaja. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini artinya diterima, dengan demikian 

semakin efektif komunikasi interpersonal anak dan orangtua maka 

kecenderungan depresi pada remaja akan semakin rendah, begitu pula 

sebaliknya. 

 Komunikasi interpersonal yang baik antara anak dan orangtua dapat 

dilihat dari terpenuhinya lima aspek komunikasi interpersonal menurut DeVito 
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(2011) yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung 

(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality). 

Keterbukaan (openness) terlihat ketika komunikator terbuka kepada orang yang 

diajaknya berinteraksi, bersedia untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus 

yang datang, serta mau mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang dilontarkan 

adalah memang milik sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Empati 

(empathy) dapat dilihat ketika para peserta dalam suatu komunikasi mempunyai 

kemampuan untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu 

saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. 

Sikap mendukung (supportiveness) terlihat ketika di dalam hubungan komunikasi 

tersebut terdapat sikap mendukung satu sama lain. Sikap positif (positiveness) 

dapat terlihat ketika dalam proses komunikasi interpersonal terdapat sikap positif 

dan secara positif mendorong orang yang menjadi teman berinteraksi. 

Kesetaraan (equality) terlihat ketika suasana di dalam komunikasi interpersonal 

terseut dapat setara yang artinya ada pengakuan secara diam-diam bahwa 

kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak 

mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan (DeVito, 2011). 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat kesinambungan antara 

data yang diperoleh peneliti di lapangan dengan teori yang telah disampaikan 

pada tinjauan pustaka bahwa komunikasi interpersonal yang minim antara anak 

dan orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya depresi pada remaja. Hal ini 

diperkuat dengan penelitian Nora & Widuri (2011) bahwa salah satu yang 

mengakibatkan remaja mengalami depresi adalah keadaan stress berat yang 

dialami karena komunikasi yang tidak efektif antara satu dengan yang lain dalam 

hal ini antara orangtua dan remaja. 
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 Rice dalam Nora & Widuri (2011) mengatakan bahwa salah satu 

penyebab terjadinya depresi adalah komunikasi interpersonal yang tidak efektif. 

Ketidakefektifan komunikasi interpersonal tersebut sering terjadi di dalam 

lingkungan keluarga yang sekaligus merupakan tempat pertama bagi anak 

melakukan tumbuh kembang secara jasmani dan membentuk kepribadian. Anak 

melakukan komunikasi interpersonal di lingkungan keluarga dengan semua 

anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan saudara (Nora & Widuri, 2011). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hoffman, Levy-Shiff, Ushpiz (2001) pada 

120 remaja di Amerika mendapatkan hasil bahwa perbedaan pendapat antara 

orangtua sering terjadi, tuntutan orangtua dianggap sangat mengganggu, dan 

anak takut tidak dapat memenuhi harapan orangtua. Rutter (Nasution, 2007) juga 

mengatakan hal yang serupa bahwa sering terjadi ketegangan antara anak dan 

orangtua, larangan-larangan dari orangtua sering dilanggar remaja, dan remaja 

menganggap bahwa yang paling mengerti dirinya adalah teman-temannya. 

Permasalahan-permasalahan yang muncul antara remaja dan orangtua 

mengakibatkan remaja merasakan tekanan dalam hidupnya yang berujung 

dengan depresi yang di alami remaja. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi 

orangtua agar dapat menekan stressor yang dapat memicu depresi pada remaja 

dengan meminimalkan terjadinya ketegangan atau kesalahpahaman dengan 

sang anak menggunakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal 

yang efektif antara remaja dan orangtua dapat menimbulkan perasaan nyaman 

dan ketenangan bagi remaja ketika dekat dengan orangtua dan komunikasi 

interpersonal dapat digunakan agar interaksi anak dan orangtua tidak timbul 

permasalahan antar keduanya karena dengan adanya komunikasi interpersonal 
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artinya interaksi yang terjalin berjalan dua arah atau dapat saling bertukar 

perasaan dan informasi. 

 Sumbangan efektif komunikasi interpersonal anak dan orang tua 

terhadap kecenderungan depresi pada remaja sebesar 10,56%, sedangkan 

sisanya 89,44% merupakan faktor-faktor lain seperti faktor individual dan faktor 

stressor. Faktor individual merupakan faktor yang berasal dari keadaan diri 

individu sendiri yang dapat menjadi penyebab munculnya depresi, seperti cara 

berpikir, kepribadian, dan kecerdasan emosional. Faktor stressor merupakan 

faktor yang berasal dari dalam individu maupun dari tekanan psikososial yang 

dirasakan dalam diri individu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Choirunissa & Ediati (2018) bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara komunikasi interpersonal remaja dan orangtua dengan regulasi pada 

siswa SMKN 5 Semarang. Berdasarkan hasil penelitian Choirunissa & Ediati 

(2018), remaja yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang rendah akan lebih 

mudah untuk menampilkan emosi-emosi negatif yang akan menghasilkan gejala-

gejala depresi, dalam hal ini komunikasi interpersonal antara remaja dan 

orangtua dapat membantu remaja mempunyai regulasi emosi yang tinggi agar 

remaja dapat berpikir lebih positif dalam menghadapi suatu masalah. 

 Hasil olah data penelitian menunjukkan bahwa hasil Mean Hipotetik (MH) 

pada variabel komunikasi interpersonal anak dan orangtua sebesar 75 dan 

Standar Deviasi (SDh) sebesar 15, sedangkan hasil Mean Empirik (ME) 

komunikasi interpersonal anak dan orangtua adalah sebesar 88,11 dan Standar 

Deviasi (SDe) sebesar 12,188. Kategorisasi komunikasi interpersonal anak dan 

orangtua dapat dilihat pada tabel 5.01. 
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Tabel 5.01. Kategorisasi Komunikasi Interpersonal Anak dan Orangtua 

Kategori Nilai Frekuensi Persentase (%) 

Rendah 51,546 ≤ 75,922 11 14,7 
Sedang 75,923 ≤ 100,298 54 72 
Tinggi 100,299 ≤ 124,674 10 13,3 

Total 75 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar subyek 

penelitian memiliki komunikasi interpersonal dengan orangtua dalam kategori 

sedang. Walaupun demikian, 14,7% dari total subyek yang mengisi skala atau 

sebanyak 11 orang subyek memiliki komunikasi interpersonal dengan orangtua 

yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha untuk meningkatkan 

komunikasi interpersonal antara anak dan orangtua. Remaja dalam masa 

tumbuh kembangnya membutuhkan bantuan orangtua untuk melengkapi 

kebutuhan-kebutuhan pada masa remajanya. Alat yang tepat bagi orangtua 

untuk membantu anak remajanya mengarungi masa-masa peralihan dari kanak-

kanak menuju dewasa adalah komunikasi interpersonal dengan sang anak, 

karena dengan menggunakan komunikasi interpersonal yang baik maka anak 

dapat lebih mudah mendengarkan dan menerima nasihat dan pesan-pesan yang 

diberikan orangtuanya. 

Kategorisasi kecenderungan depresi pada remaja dalam penelitian ini 

menggunakan standar yang sudah ditetapkan dalam BDI-II untuk menentukan 

tingkatan depresi yang dialami individu yaitu skor 0-13 mengindikasikan depresi 

minimal, skor 14-19 mengindikasikan depresi ringan, skor 20-28 

mengindikasikan depresi sedang, dan skor 29-63 mengindikasikan depresi berat 

(Beck, Steer & Brown dalam Sorayah, 2015). Kategorisasi depresi pada remaja 

dapat dilihat pada tabel 5.02. 
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Tabel 5.02. Kategorisasi Kecenderungan Depresi pada Remaja 

Tingkat Depresi Nilai Frekuensi Persentase (%) 

Depresi minimal 0-13 47 62,7 
Depresi ringan 14-19 14 18,7 
Depresi sedang 20-28 8 10,6 
Depresi berat 29-63 6 8 

Total 75 100 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar subyek 

penelitian atau 62,7% dari total subyek yang mengisi skala berada pada kategori 

depresi minimal, akan tetapi terdapat 8% dari total subyek yang berada pada 

kategori depresi berat. Depresi pada remaja perlu sangat diminimalkan atau 

dicegah agar tidak terjadi permasalahan dalam tumbuh kembang remaja yang 

timbul akibat adanya depresi. Depresi pada remaja dapat dicegah dengan 

menggunakan komunikasi interpersonal yang baik antara anak dan orang tua, 

hal tersebut telah diteliti dalam penelitian ini dan mendapatkan hasil bahwa 

semakin efektif komunikasi interpersonal anak dan orangtua maka 

kecenderungan depresi pada remaja akan semakin rendah.    

5.04. Keterbatasan Penelitian  

 Secara keseluruhan proses pelaksaan penelitian ini berjalan dengan 

lancar dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan peneliti, walaupun demikian 

peneliti juga menemukan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu pada 

saat pelaksanaan pengambilan data penelitian, subyek yang ditemui sedang 

melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas yang dilakukan seperti mengobrol dengan 

teman, sedang menunggu makanan datang, sedang membuka laptop dan duduk 

memegang ponsel. Hal tersebut membuat subyek kurang fokus saat mengisi 

skala. Selain itu, lokasi peneliti menjumpai subyek bisa dimana saja seperti di 

kantin, gazebo, tangga fakultas, dan parkiran. Hal itu membuat subyek mudah 

terdistraksi dengan lingkungan sekitar yang ramai.  


