
 
 

39 

 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi terhadap skor variabel 

sebelum melakukan uji hipotesis. Tujuan dari uji asumsi ini dilakukan untuk 

mengetahui sebaran item normal atau tidak normal sehingga dapat mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara variabel tergantung dan variabel bebas 

penelitian. Uji asumsi terdapat dua jenis yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

1. Uji Normalitas 

1) Kontrol Diri 

Hasil uji normalitas terhadap skala kontrol diri dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z menunjukan hasil K-S-Z sebesar 0,080 dengan 

p sebesar 0,183 (p>0,05) yang memiliki arti bahwa distribusi 

persebaran data bersifat normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran E-1 

2) Peran Ayah 

Hasil uji normalitas pada skala peran ayah dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z menunjukan hasil K-S-Z sebesar 0,065 dengan 

p sebesar 0,200 (p>0,05) yang memiliki arti bahwa distribusi 

persebaran data bersifat normal.  

2. Uji linearitas 
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Hasil uji linearitas menghasilkan korelasi linear antara peran ayah dengan 

kontrol diri. Hal tersebut ditunjukan dengan Flinier = 18,252 dengan nilai p 

sebesar 0,000 (p<0,05). Yang artinya terdapat hubungan linear antara 

peran ayah dan kontrol diri yang sangat signifikan. Hasil linearitas 

terlampir pada lampiran E-2. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara 

peran ayah dan kontrol diri mahasiswa. Uji hipotesis telah dilakukan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari karl pearson dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 22.0 for windows. Hasil yang diperoleh 

koefisien korelasi rxy = 0,409 (p<0,01). Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara peran ayah dengan kontrol diri 

pada mahasiswa, yang artinya semakin tinggi peran ayah semakin tinggi pula 

kontrol diri mahasiswa, begitu sebaliknya.  

 

5.2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menggunakan korelasi 

Product moment menunjukan bahwa uji hipotesis yang peneliti ajukan diterima, 

yaitu terdapat hubungan positif antara peran ayah dan kontrol diri pada 

mahasiswa yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukan dengan adanya hasil rxy = 

0,409 (p<0,01) untuk kategori sangat signifikan. Hal ini juga menunjukan bahwa 

peran ayah mempengaruhi kontrol diri mahasiswa, sehingga mahasiswa yang 

merasakan peran ayah memiliki kontrol diri yang tinggi.  

Kontrol diri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

memodifikasi perilaku, kemampuan dalam menafsirkan informasi atau peristiwa 
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yang berbahaya, dan kemampuan memilih suatu tindakan berdasarkan sesuatu 

yang diyakini (Averill, 1973). Orangtua merupakan salah satu faktor pembentuk 

kontrol diri, ketika orangtua tidak efektif dalam menjalankan perannya seperti 

memelihara dan mengontrol perilaku anak, anak memiliki kontrol diri yang rendah 

(Owens-sabir dalam Kholifah & Rusmawati, 2018). Pada penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Zulfikar (2018) menunjukan bahwa semakin orangtua 

menunjukan kasih sayang dan keterlibatan dalam hidup mahasiswa, serta respon 

positif yang ditunjukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan 

memberi pengawasan dan memiliki tuntutan tertentu terhadap mahasiswa, maka 

semakin tinggi kontrol diri mahasiswa, begitu juga sebaliknya. Seperti yang 

sudah diketahui bahwa faktor yang memengaruhi kontrol diri salah satunya 

adalah faktor eksternal yaitu keluarga terutama orangtua. Menurut Ashari (2017) 

ayah dan ibu memiliki peran penting dalam mengasuh anak, jika salah satu 

peran tidak ada dalam keluarga, maka proses pengasuhannya tidak sempurna, 

perkembangan psikologis anak menjadi tidak seimbang. Perlu kerjasama ibu dan 

ayah yang harus dijalankan, sehingga tidak hanya ibu saja yang berperan tapi 

ayah pun ikut berperan. Menurut Munjiat, (2017) keterlibatan ayah dalam 

pengasuhan anak dapat mendukung perkembangan fisik, spiritual, moral, 

kognitif, emosi, dan sosial pada anak dibandingkan dengan anak yang 

dibesarkan tanpa peran ayah. 

Sumbangan efektif yang diberikan variabel peran ayah kepada kontrol diri 

sebesar 16,7%, sedangkan sisanya sebesar 83,3% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti faktor internal (usia), budaya, standar (norma, tujuan, pemikiran ideal 

seseorang), monitoring, dan kapasitas untuk berubah. 
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Peran ayah tidak hanya terbatas mencari nafkah, tetapi juga berperan 

menjadi panutan bagi anak untuk belajar tentang ketegasan dan kuat untuk 

menolak semua hal negatif yang ditawarkan oleh dunia luar atau teman sebaya 

(Ashari, 2017). Menurut Hart (dalam Yuniardi, 2009) menjelaskan peran ayah, 

yaitu pendukung finansial, jadi teman bagi anak, pemberi kasih sayang, pengajar 

dan teladan bagi anak, mengawasi dan mengajarkan kedisiplinan bagi anak, 

pelindung, konsultan dan penasehat, pendukung keberhasilan anak. Peranan 

seorang ayah sangat besar pengaruhnya khususnya bagi anak laki-laki, yaitu 

membantu anak untuk memahami tahap perkembangannya (BKKBN dalam 

Fauzi, 2016). Ketika anak yang tidak mendapatkan peran ayah akan berdampak 

bagi kehidupan anaknya sampai dewasa. Sosok ayah sebagai teladan ini akan 

menjadi contoh dan akan dijadikan panutan hidup bagi anak, karena perilaku 

yang ayah lakukan akan diikuti anak khususnya anak laki-laki (BKKBN dalam 

Fauzi, 2016). Dampak yang timbul ketika ayah tidak berperan Menurut Kruk 

(dalam Sundari & Herdajani, 2013) salah satunya yaitu adanya rendahnya 

kontrol diri (self-control). 

Penelitian ini jauh dari sempurna, maka terdapat kelemahan dalam 

penelitian yaitu dalam pengisian skala. Pengisian skala dilaksanakan 

menggunakan google form, hal ini membuat peneliti tidak dapat mendampingi 

subjek dalam pengisian skala, sehingga dijumpai ada beberapa data yang diisi 

dengan tidak serius dan subjek dapat mengisi google form lebih dari satu kali. 

Selain itu, jumlah item dalam skala dapat dikatakan cukup banyak sehingga 

mungkin dapat menimbulkan kejenuhan ketika subjek mengisi skala tersebut. 

 

 


