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Abstrak 

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui hubungan antara Keterlibatan Ayah 

dengan Harga Diri pada remaja laki-laki di SMP Negeri 3 Salatiga. Jumlah subjek 

dalam penelitian ini adalah 46 orang. Pengumpulan data self esteemdiukur 

menggunakan Rosenberg Self Esteem Scale (RSES)yang disusun oleh Rosenberg 

(1965), sementara pengumpulan data keterlibatan ayah menggunakan skala 

Inventory of Father Involvement (IFI) yang disusun oleh Hawkins dkk (2002). 

Teknik analisa data menggunakan pearson. Hasil yang diperoleh dari perhitungan 

tersebut adalah nilai koefisien korelasi (r) = 0,600 dengan sig =  0,000 (p<0,05), 

yang berarti ada korelasi positif yang signifikan antara keterlibatan ayah dengan 

self esteem pada remaja laki-laki. 

Kata kunci : keterlibatan ayah, harga diri, remaja laki-laki. 
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Abstract 

This study aims to find the relationship between father involvement and self esteem 

in adolescents boys on SMP Negeri 3 Salatiga. The amount of subjectsin this study 

were46 people. Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) scale was used to measure the 

self esteem which prepared by Rosenberg (1965). Inventory of Father Involvement 

(IFI) scale was used to measure the father involvement were prepared by Hawkins 

(2002). Data analiysis techniquepearson. The result shows that calculations of the 

value of the correlation coefficient (r) = 0,600 with sig=  0,000 (p<0,05), which 

means there is a significant positive correlation between) father involvement with 

self esteem in the adolescents boys. 

Keyword : Father Involvement, Self Esteem, Adolescents boys. 
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PENDAHULUAN 

 

 Masa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara masa anak-anak 

dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional. 

Hal yang muncul pada periode ini adalah kesadaran yang mendalam mengenai diri 

(self), di mana remaja mulai meyakini akan adanya kemauan, potensi dan cita-cita. 

Remaja memiliki pemikiran tentang siapakah dirinya dan apa yang membuat diri remaja 

tersebut berbeda dengan orang lain. Kesadaran remaja yang mendalam mengenai diri ini 

membuat remaja mampu melakukan penilaian atau evaluasi terhadap diri (Santrock, 

2003). Selain itu, remaja juga akanmengalami perubahan fisik dan psikis, keinginan 

bebas dari kekuasaan, rasa ingin tahu, mencari dan menemukan identitas diri, 

pembentukan kelompok sebaya dan sebagainya, sehingga pada masa remaja merupakan 

masa yang paling menentukan terjadinya perkembangan harga diri. Pada masa ini 

seseorang akan mengenali dan mengembangkan seluruh aspek dalam dirinya, sehingga 

akan menentukan apakah ia akan memiliki harga diri yang tinggi atau rendah. 

Menurut Branden (1992) harga diri adalah evaluasi yang dibuat oleh individu 

dan dipertahankan, hal itu mengungkapkan suatu persetujuan atau ketidaksetujuan, dan 

mengindikasikan sejauh mana seorang individu percaya bahwa dirinya mampu, penting 

sukses dan layak. Dikatakan juga oleh Santrock (2007) bahwa harga diri sebagai suatu 

dimensi evaluatif global mengenai diri sendiri. Lebih lanjut Rosenberg (1979) harga diri  

adalah evaluasi diri seseorang terhadap kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia.  

Setiap individu memiliki tingkat harga diri yang berbeda yaitu harga diri tinggi 

dan harga diri rendah. Individu yang memiliki harga diri tinggi akan dapat menghormati 

dan menganggap dirinya sebagai individu yang berguna, sebaliknya individu yang 
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memiliki harga diri rendah tidak dapat menerima dirinya dan menganggap dirinya tidak 

berguna dan memiliki banyak kekurangan (Mujiati, 2013). 

 Seorang remaja yang memiliki harga diri tinggi akan membangkitkan rasa 

percaya diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa 

kehadirannya diperlukan. Sebaliknya, seorang remaja yang memiliki harga diri rendah 

akan cenderung untuk tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, 

lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik serta menyenangi hal-

hal yang tidak penuh dengan tuntutan, cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-

pemikiran serta perasaan yang dimilikinya (Mujiati, 2013). 

Seperti halnya dengan yang telah dikemukakan di atas bahwa harga diri 

berkaitan erat dengan pencarian identitas diri pada seseorang. Hal ini berarti seseorang 

yang memiliki harga diri tinggi akan memiliki identitas diri yang positif. Identitas diri 

yang positif meliputi: percaya diri, prestasi akademik yang baik, motivasi yang tinggi 

dll. Namun, seseorang yang memiliki harga diri rendah akan memiliki identitas diri 

yang negatif dan ia akan cenderung berperilaku negatif, seperti tawuran, 

penyalahgunaan obat-obatan, pacaran sampai prestasi yang menurun (Mujiati, 2013). 

Proses pembentukan identitas diri memiliki kaitan erat dengan bagaimana remaja 

menilai atau mengevaluasi diri karena perkembangan harga diri  pada remaja akan 

menentukan keberhasilam maupun kegagalannya di masa mendatang (Santrock, 2007). 

Seperti yang dikemukakan mengenai dampak harga diri pada remaja di atas ada 

fakta yang mengatakan bahwa remaja yang menyalahgunakan obat-obatan termasuk 

dalam harga diri rendah. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas (80%) penyalahgunaan 

NAPZA adalah remaja usia 15 – 20 tahun (Soewono dalam Afiatin, 2001), sebagian 

besar diantara mereka (76%) adalah pelajar SMP, SMU dan SMK. Data terakhir yang 
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dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa terdapat 150.000 remaja di 

Indonesia yang saat ini terlibat penyalahgunaan NAPZA (Afiatin dalam Maharani & 

Andayani, 2003). 

Salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan harga diri adalah 

lingkungan keluarga (Coopersmith, 1967). Keluarga merupakan masyarakat pertama 

yang dijumpai oleh individu dalam menentukan identitas diri seseorang. Fungsi dari 

keluarga akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan identitas diri seseorang 

yang kemudian akan memicu timbulnya harga diri pada diri seseorang, sehingga ia 

dapat memiliki harga diri yang baik, yang disadari hal tersebut merupakan faktor 

penting dalam keberhasilan kehidupan seorang individu. 

Perkembangan harga diri pada seorang remaja akan menentukan keberhasilan 

maupun kegagalannya di masa mendatang. Faktor-faktor yang memengaruhi harga diri 

remaja, yaitu jenis kelamin, inteligensi, kondisi fisik, lingkungan keluarga, lingkungan 

sosial dan kondisi kesehatan. Salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan harga 

diri adalah hubungannya dengan orang lain, terutama orangtua, saudara kandung dan 

teman-teman dekat (Tambunan dalam Kamila & Mukhlis, 2013). Di antara struktur 

sosial yang ada, keluarga merupakan hal yang paling penting, karena keluarga 

merupakan lingkungan yang paling dekat, baik secara fisik maupun dukungan sosial. 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama ditemui oleh individu dan menjadi 

tempat yang penting dalam perkembangan hidup seorang manusia. 

Di dalam satu keluarga terdapat ayah, ibu, dan anak, yang masing-masing 

ketiganya memiliki fungsi dan peran penting dalam perkembangan kehidupan 

seseorang. Dalam tumbuh kembang anak, ayah dan ibu seharusnya memiliki fungsi dan 

peran secara seimbang. Menurut beberapa teori dan penelitian peran ibu terkait merawat 
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(caretaking), dan memberi kasih sayang (nurturance) lebih berhubungan dengan 

pengasuhan dan perawatan fisik (Abdullah dalam Astuti & Puspitarani, 2013).  

Parsons dan Bales (dalam Phares, 1996) mengatakan bahwa peran ibu dalam 

keluarga sebagai “ekspresif” dan ayah sebagai “instrumental” mengatakan bahwa ibu 

menunjukkan karakteristik dalam memberikan empati dan kenyamanan emosional 

untuk anak-anaknya, sedangkan ayah menunjukkan karakteristik instrumental dalam 

melindungi keluarga dan dalam memberikan kestabilan ekonomi rumah tangga dengan 

bekerja di luar rumah untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian dan inteligensi. 

Menurut Feldman peranan ayah secara tradisional diartikan sebagai pencari nafkah yang 

baik dan memberi disiplin yang tegas (Shulman & Seiffge-Krenke, 1997).  

Suatu penelitian menemukan bahwa ayah melewatkan waktu sebanyak satu 

sampai tiga atau tiga sampai empat kali lebih banyak dengan anak-anak dan remaja 

(Santrock, 2003). Menurut Montemayor dan Brownlee (dalam Hosley & Montemayor, 

1997) remaja lebih menikmati dan lebih puas saat terlibat dalam aktivitas dengan ayah 

daripada dengan ibu.  

Menurut Bartle, Anderson dan Sabatelli (dalam Rice, 2002) orang tua yang 

perhatian dan menunjukkan ketertarikan terhadap kehidupan remaja, memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan harga diri remaja. Lebih lanjut, remaja yang memiliki 

harga diri tinggi memiliki orang tua yang demokratis tapi juga sedikit permisif daripada 

remaja yang memiliki harga diri rendah.  

Hal ini didukung pula oleh Lamb, et. Al (1997) bahwa pengasuhan anak dalam 

keluarga sedikit banyak akan melibatkan ayah. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan McIntyre, Nass dan Battistone  mengenai peran ayah dalam pengasuhan anak 

menemukan bahwa 88% responden menyatakan bahwa ayah mempunyai peran yang 
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sama pentingnya dengan ibu (dalam Widiastuti & Widjaja, 2004). Lebih lanjut Rice 

menjelaskan bahwa keterlibatan dalam pengasuhan anak berhubungan dengan 

pencapaian akademik, kompetensi sosial dan harga diri anak-anak mereka (dalam 

Widiastuti & Widjaja, 2004). Selain itu, menurut Lauer & Lauer keterlibatan ayah 

dengan anak mereka selama masa remaja merupakan hal penting untuk peningkatan 

harga diri dibandingkan keterlibatan sang ibu (dalam Widiastuti & Widjaja, 2004). 

Santrock (2005) mengemukakan bahwa interaksi dengan ayah yang perhatian, akrab, 

dan dapat diandalkan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan sosial 

(social growth) remaja. 

Selanjutnya, Allen dan Daly (2007) menyusun berbagai bukti penelitian 

mengenai akibat ketidakhadiran ayah terhadap perkembangan anak dalam sebuah jurnal 

dan ditemukan bahwa anak tanpa ketidakhadiran ayah cenderung memiliki masalah 

dalam kinerja sekolah, seperti mendapat nilai yang rendah dalam tes prestasi dan 

mengalami kesulitan belajar. Selain itu, mereka juga cenderung memiliki perilaku yang 

buruk di sekolah, seperti kesulitan menaruh perhatian, melanggar aturan dan bisa jadi 

dikeluarkan dari sekolah. Anak yang berkembang tanpa kehadiran ayah juga bisa jadi 

terlibat dalam perilaku kriminal, seperti penyaluran alkohol dan obat-obatan terlarang, 

dll. Pada saat mereka remaja, mereka yang hidup tanpa ayah lebih cenderung terlibat 

dalam masalah besar dan mereka bisa jadi melakukan seks di luar nikah pada masa 

remaja dan terjadi kehamilan pada masa remaja.  

Allen dan Dally (2007) juga menemukan bukti bahwa ternyata anak yang 

memiliki prestasi yang baik, kompetensi yang baik dan juga perilaku yang baik juga itu 

dikarenakan ayah mereka memiliki prestasi akademik yang baik, ekonomi tinggi, 

berhasil di dalam karir dan juga kompetensi kerja yang tinggi. Hal ini didukung oleh 
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teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang 

berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Kondisi 

lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial ini. Oleh sebab 

itu, perilaku pada anak tergantung dari yang ia lihat pada ayahnya. Karena ayah adalah 

role model bagi anak. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Widiastuti dan Widjaja (2013) mengenai 

hubungan kualitas relasi ayah dengan harga diri pada remaja putra menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas relasi ayah dengan harga diri remaja 

putra. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas relasi ayah dengan remaja putra 

maka semakin tinggi pula harga diri yang dimiliki oleh remaja putra. 

Montemayor (dalam Hosley & Montemayor, 1997) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa orangtua mempunyai kecenderungan untuk lebih dekat atau 

mempunyai relasi yang lebih dalam dengan remaja yang mempunyai jenis kelamin yang 

sama dengan dirinya. Bezirganian dan Cohen (dalam Phares, 1996) menemukan bahwa 

remaja putra menunjukkan identifikasi lebih besar dengan ayah mereka dibandingkan 

remaja putri, dan remaja putra memperlihatkan keterlibatan lebih besar dengan ayah 

mereka dibandingkan remaja putri. Menurut Lamb (1981) ayah yang hangat 

berhubungan positif dengan kompetensi sosial, harga diri, dan penyesuaian diri serta 

keberhasilan remaja putra dalam berteman, karena remaja putra akan menjadikan 

ayahnya sebagai model dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Bagi remaja putra, 

ayah menjadi model serta teladan untuk perannya kelak sebagai seorang putra 

(Dirgagunarsa & Dirgagunarsa, 2004). 

Gottfried, Gottfried, dan Bathurst (dalam Kail & Wicks-Nelson, 1993) 

mengemukakan bahwa ayah membuat kontribusi yang signifikan terhadap harga diri 
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dan perkembangan sosial remaja putra mereka. Para ayah yang terlibat dalam 

pengasuhan, sementara pada saat yang sama menentukan batasan-batasan yang pantas 

untuk remaja putranya, akan memiliki remaja yang secara sosial sangat dewasa pada 

masa sekolah. Harga diri remaja putra secara partikular sensitif terhadap 

kendali/otonomi perilaku sang ayah. Kendali/otonomi mengacu pada tingkat di mana 

orang tua membatasi otonomi anak-anak dan aktivitas mereka, semakin remaja putra 

merasa ayahnya mencoba untuk mengontrol tersebut, harga dirinya semakin tinggi. 

Gecas dan Schwalbe (dalam Lauer & Lauer, 2000) 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa remaja adalah masa di mana seseorang 

sedang mencari identitas dirinya dimana identitas diri tersebut sering dikaitkan dengan 

harga diri. Harga diri itu sendiri dibagi dua yaitu harga diri tinggi dan harga diri rendah. 

tingkat harga diri yang dimiliki oleh remaja tergantung bagaimana ayah berperan atau 

terlibat dalam pola asuh remaja. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa, 

keterlibatan orang tua yaitu ayah dan ibu dalam keluarga sama pentingnya, namun 

untuk meningkatkan harga diri terhadap seorang remaja ayah memiliki peran yang lebih 

penting terhadap peningkatan harga diri remaja. 

Jadi dalam hal ini ayah akan mempunyai kecenderungan untuk lebih dekat atau 

memiliki relasi yang lebih dalam dengan remaja laki-laki daripada remaja perempuan. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara keterlibatan 

ayah dengan remaja laki-laki. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Harga Diri 

1. Definisi  

Menurut Rosenberg (1979) harga diri adalah evaluasi diri seseorang terhadap 

kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia. Coopersmith (1967) 

mengartikan harga diri adalah evaluasi atau penilaian yang dibuat oleh diri 

sendiri terhadap kemampuan yang dimilikinya. 

2. Aspek-aspek 

Rosenberg (1979) menyatakan bahwa aspek harga diri ada 2 yaitu 

penerimaan diri dan penghormatan diri. Kedua aspek tersebut memiliki 5 

dimensi yaitu,  

a. Dimensi Akademik 

 Mengacu pada persepsi individu terhadap kualitas pendidikan individu 

b. Dimensi Sosial 

Mengacau pada persepsi individu terhadap hubungan sosial individu. 

c. Dimensi Emosional 

Keterlibatan individu terhadap emosi individu. 

d. Dimensi Keluarga 

Mengacu pada keterlibatan individu dalam pertisipasi dan integrasi di dalam 

keluarga. 

e. Dimensi Fisik  

Mengacu pada persepsi individu terhadap kondisi fisik individu.  
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3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Harga Diri 

Menurut Coopersmith (1967), faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri 

yaitu: 

1. Jenis Kelamin  

Wanita selalu merasa harga dirinya lebih rendah daripada pria seperti 

perasaan kurang mampu, kepercayaan diri yang kurang mampu, atau merasa 

harus dilindungi. Penelitian Coopersmith (1967) membuktikan bahwa harga 

diri wanita lebih rendah daripada harga diri pria.  

2. Inteligensi  

Inteligensi sebagai gambaran lengkap kapasitas fungsional individu 

sangat erat berkaitan dengan prestasi karena pengukuran inteligensi selalu 

berdasarkan kemampuan akademis. Individu dengan harga diri yang tinggi 

akan mencapai prestasi akademik yang tinggi daripada individu dengan 

harga diri yang rendah. Selanjutnya, dikatakan individu dengan harga diri 

yang tinggi memiliki skor inteligensi yang lebih baik dan selalu berusaha 

keras.  

3. Kondisi Fisik  

Coopersmith menemukan adanya hubungan yang konsisten antara 

daya tarik fisik dan tinggi badan dengan harga diri. Individu dengan kondisi 

fisik yang menarik cenderung memiliki harga diri yang lebih baik 

dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik. 

4. Lingkungan Keluarga  

Peran keluarga sangat menentukan bagi perkembangan harga diri 

anak. Dalam keluarga, seorang anak untuk pertama kalinya mengenal 
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orangtua yang mendidik dan membesarkannya serta sebagai dasar untuk 

bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar. Keluarga harus 

menemukan suatu kondisi dasar untuk mencapai perkembangan harga diri 

anak. Coopersmith (1967) berpendapat bahwa perlakuan adil, pemberian 

kesempatan untuk aktif, dan mendidik yang demokratis akan membuat anak 

mendapat harga diri yang tinggi.  

5. Lingkungan Sosial  

Menurut Coopersmith  ada beberapa ubahan dalam harga diri yang 

dapat dijelaskan melalui konsep kesuksesan, nilai, aspirasi, dan mekanisme 

pertahanan diri. Kesuksesan tersebut dapat timbul melalui pengalaman 

dalam lingkungan, kesuksesan dalam bidang tertentu, kompetisi, dan nilai 

kebaikan. 

6. Kondisi Kesehatan (Sakit)  

Menurut Coopersmith gangguan kondisi kesehatan (sakit) pada 

individu dapat membuat individu dan keluarga merasa rendah diri. 

 

B. Keterlibatan Ayah 

1. Definisi  

  Menurut Lamb (1997) keterlibatan ayah merupakan kontak langsung 

antara ayah dengan anak melalui cara ayah mengurus atau merawat anak dan 

berbagi kegiatan bersama antara ayah dan anak. Hawkins dkk (2002) 

keterlibatan ayah seringkali digambarkan dengan jumlah waktu yang ayah 

habiskan dengan anaknya atau interaksi langsung antara ayah dan anak. 
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2. Aspek-aspek Keterlibatan Ayah 

 Menurut Hawkins dkk (2002) menguji alat ukur yang diberi nama The 

Inventory of Father Involvement (IFI). Inventory of Father Involvement (IFI), 

membedakan ada sembilan dimensi keterlibatan ayah, yaitu dimensi tradisional 

(meliputi menyediakan kebutuhan;menjelaskan kepada anak tentang dukungan 

ibu;mengajarkan disiplin dan tanggungjawab; dan mendorong untuk 

berhasil/berprestasi di sekolah) serta ada dimensi yang mencerminkan beberapa 

tugas tambahan (yaitu, memberikan pujian dan kasih sayang; menikmati waktu 

bersama-sama dan saling berbincang; memberi perhatian; membaca untuk anak-

anak; mendukung anak untuk mengembangkan bakat atau potensinya. 

 

C. Hubungan Keterlibatan ayah dengan Self Esteem Pada Remaja Laki-laki 

Menurut Rosenberg (1979) harga diri adalah evaluasi diri seseorang 

terhadap kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia.Setiap individu 

memiliki tingkat harga diri yang berbeda yaitu harga diri tinggi dan harga diri 

rendah. Harga diri ini terbentuk dalam diri seseorang saat remaja. Kesadaran 

remaja yang mendalam mengenai diri ini membuat remaja mampu melakukan 

penilaian atau evaluasi terhadap diri (Santrock, 2003). Selain itu, remaja juga 

akan mengalami perubahan fisik dan psikis, keinginan bebas dari kekuasaan, 

rasa ingin tahu, mencari dan menemukan identitas diri, pembentukan kelompok 

sebaya dan sebagainya, sehingga pada masa remaja merupakan masa yang 

paling menentukan terjadinya perkembangan harga diri. Adapun beberapa faktor 

yang memengaruhi tingkat harga diri pada remaja salah satunya adalah 



12 
 

 
 

lingkungan keluarga. Dalam keluarga, seorang anak untuk pertama kalinya 

mengenal orangtua yang mendidik dan membesarkannya serta sebagai dasar 

untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar. Keluarga harus 

menemukan suatu kondisi dasar untuk mencapai perkembangan harga diri anak. 

Coopersmith (1967) berpendapat bahwa perlakuan adil, pemberian kesempatan 

untuk aktif, dan mendidik yang demokratis akan membuat anak mendapat harga 

diri yang tinggi.  

Dalam keluarga selain ibu yang memilki tugas dalam perkembangan 

anak ternyata ayah juga memiliki peran penting yaitu dalam pembentukkan 

kecerdasan emosional, harga diri, kompetensi dan keyakinan (Kamila & 

Mukhlis, 2013). Montemayor (dalam Hosley & Montemayor, 1997) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa orangtua mempunyai kecenderungan untuk 

lebih dekat atau mempunyai relasi yang lebih dalam dengan remaja yang 

mempunyai jenis kelamin yang sama dengan dirinya.  

Jadi dalam hal ini ayah akan mempunyai kecenderungan untuk lebih 

dekat atau memiliki relasi yang lebih dalam dengan remaja laki-laki daripada 

remaja perempuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada 

hubungan antara keterlibatan ayah dengan remaja laki-laki. 

 

D. Hipotesis 

Dari uraian di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah ada hubungan 

positif yang signifikan antara keterlibatan ayah dengan harga diri pada remaja 

laki-laki. 
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METODE PENELITIAN 

 

Variabel Penelitian 

Variabel Terikat : Harga Diri 

Variabel Bebas : Keterlibatan Ayah 

Populasi dan Sampel 

 Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa laki-laki SMP Negeri 3 Salatiga 

yang berusia 13-14 tahun. Dari kriteria tersebut penulis memutuskan untuk mengambil 

subjek sebanyak 46 orang dari 87 populasi. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan 

waktu dan sumber daya yang ada serta telah memenuhi syarat pengambilan sampel dari 

populasi terkecil yaitu 30 orang (Azwar, 2004). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan peneliti yaitu partisipan telah disediakan oleh pihak sekolah sebanyak 50 

siswa laki-laki. Namun, setelah itu ada pengurangan subjek karena tidak sesuai 

karakteristik dalam penelitian jadi jumlah partisipan menjadi 46 siswa. 

Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sebelum peneliti melakukan 

pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu meminta ijin dari pihak sekolah, peneliti 

melakukan pengumpulan data pada tanggal 29 Januari 2016 dengan cara peneliti 

memberikan kuesioner kepada sejumlah siswa yang berada di kelas. 

 Dalam penelitian ini, jumlah partisipan yang ikut berpartisipasi berjumlah 50 

siswa hal ini dikarenakan dari pihak sekolah sudah menentukan. Namun, setelah itu ada 

4 partisipan yang gugur karena tidak sesuai dengan karakteristik yang ada. 
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 Dengan kriteria dalam pemilihan subjek, kriteria tersebut antara lain : 

1. Remaja laki-laki 

2. Remaja awal (usia 13-14 tahun) 

3. Tinggal bersama ayah 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan try out terpakai, di mana subjek yang 

digunakan sekaligus untuk penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

kemudian dioalah menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows. 

Instrumen Penelitian 

Skala Keterlibatan Ayah 

Skala ini terdiri dari 35 item dan menyediakan 4 pilihan jawaban SS (Sangat 

Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju). Pengujian 

reliabilitas dilakukan oleh peneliti didapat dari sampel ketika pengambilan data 

dilakukan (try out terpakai).  

Hasil uji seleksi item dan reliabilitas penentuan-penentuan item valid 

menggunakan ketentuan dari Guilford (1959), yaitu item dikatakan valid apabila 

korelasi item berkisar ≥0,2. Setelah peneliti melakukan pengujian kemudian diperoleh 

reliabilitas sebesar 0,871 dengan corrected item total corelation bergerak dari 0,236-

0,581. 
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Tabel 1 

Blueprint Skala Keterlibatan Ayah 

 

No. 

 

Dimensi Keterlibatan 

Ayah 

 

Item 

 

Total Valid 

F U  

1. Mengajarkan disiplin 

dan tanggungjawab 
1, 10, 19, 27, 

30,32 
-- 6 

2. Mendorong untuk 

berhasil 
2, 11, 20 -  3 

3. Menjelaskan kepada 

anak tentang dukungan 

ibu 
3*, 12, 21 -  2 

4. Menyediakan kebutuhan 4, 13 -  2 

5. Menikmati waktu 

bersama dan saling 

berbincang 

5*, 14*, 22*, 

28, 31, 33, 

34, 35 

-  5 

6. Memberi pujian dan 

kasih sayang 
6, 15, 23, 29 -  4 

7. Mendukung anak untuk 

mengembangkan bakat 

atau potensinya 
7, 16, 24 -  3 

8. Membaca untuk anak 8, 17, 25 -  3 

9. Memberi perhatian 9, 18, 26 -  3 

Total valid 31  31 

*) = item gugur 

Skala Harga Diri 

Skala ini terdiri dari 19 item dan menyediakan 4 pilihan jawaban SS (Sangat 

Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju). Pengujian 

reliabilitas dilakukan oleh peneliti didapat dari sampel ketika pengambilan data 

dilakukan (try out terpakai).  

Hasil uji seleksi item dan reliabilitas penentuan-penentuan item valid 

menggunakan ketentuan dari Guilford (1959), yaitu item dikatakan valid apabila 

korelasi item berkisar ≥0,2.Setelah peneliti melakukan pengujian kemudian diperoleh 

reliabilitas sebesar 0,777 dengan corrected item total corelation bergerak dari 0,206-

0,647. 
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Tabel 2 

Blueprint Skala Harga Diri 

 

No. 

 

Dimensi Keterlibatan 

Ayah 

 

Item 

 

Total Valid 

F U 

1. Akademik 1, 6, 19 11, 16 5 

2. Sosial 2, 7 12 3 

3. Emosional 13, 17 3, 8* 3 

4. Keluarga 4, 14* 9 2 

5. Fisik 5, 10, 15 18 4 

Total valid 11 6 17 

*) = item gugur 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis mencari hubungan antara keterlibatan ayah dengan 

harga diri. Teknik analisa yang dipergunakan adalah teknik analisa korelasi dari 

spearman yang berfungsi untuk mencari korelasi antara dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat yang masing-masing interval atau rasio (Sugiyono, 2012). 

Untuk menentukan signifikan koefisien korelasi peneliti menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

UJI ASUMSI 

Penelitian ini adalah penelitian korelasional yang digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya korelasi antara keterlibatan ayah dengan harga diri pada remaja laki-

laki. Namun, sebelum dilakukan uji korelasi, peneliti harus melakukan uji asumsi 

terlebih dahulu untuk menentukan jenis statistik parametrik atau non parametrik yang 

akan digunakan untuk uji korelasi. 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan 

skala keterlibatan ayah (K-S-Z = 0,710, p = 0,695 > 0,05) menunjukkan 

data-data normal dan skala harga diri (K-S-Z = 0,709, p = 0,696 > 0,05) 

menunjukkan data-data berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Dari hasil uji linearitas menunjukkan adanya hubungan linear antara 

keterlibatan ayah dengan harga diri pada remaja laki-laki dengan deviation 

from linearity sebesar 0,609 (p>0,05). 

 

Tabel 3 

Statistik Deskriptif Skala Keterlibatan Ayah dengan Harga Diri Pada Remaja 

Laki-Laki 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

KETERLIBATAN_

AYAH 
46 98.00 9.552 71 119 

HARGA_DIRI 46 50.35 5.161 39 61 

 

Tabel 3 merupakan statitik deskriptif dari skor partisipan untuk setiap variabel. 

Peneliti  kemudian membagi skor dari setiap skala menjadi 5 kategori mulai dari 

“sangat rendah” hingga “sangat tinggi”. Interval skor untuk setiap kategori ditentukan 

dengan menggunakan rumus interval dalam Hadi (2000). Tabel 2 dan 3 menunjukkan 

jumlah partisipan untuk setiap kategori pada masing-masing variabel. 
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Tabel 4 

Kriteria Skor Keterlibatan Ayah 

No. Interval Kategori Frekuensi Presentase Mean SD 

1. 105,4 ≤ x< 124 Sangat tinggi 11 23,9%  

9,552 

2. 86,8 ≤ x< 105,4 tinggi 31 67,4% 98 

3. 68,2 ≤ x< 86,8 Sedang 4 8,7%  

4. 49,6 ≤ x< 68,2 Rendah  0 0%  

5. 31 ≤ x≤ 49,6 Sangat Rendah 0 0%  

Jumlah 46 100 %  

 

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa skor keterlibatan ayah berada 

pada kategori tinggi dengan mean sebesar 98. Sebanyak 31 siswa keterlibatan ayahnya 

berada pada kategori tinggi sebesar 67,04%. 11 partisipan menunjukkan kategori 

keterlibatan ayah yang berada pada kategori sangat tinggi sebesar 23,9%. Sisanya 4 

partisipan menunjukkan keterlibatan ayah berada pada kategori sedang sebesar 8,7%. 

Skor yang diperoleh subjek bergerak dari skor minimum sebesar 31 sampai dengan skor 

maksimum 124 dengan standar deviasi 9,552. 

 

Tabel 5 

Kriteria Skor Harga Diri 

No. Interval Kategori Frekuensi Presentase Mean SD 

1. 57,8 ≤ x< 68 Sangat Tinggi 4 8,7%  

5,161 

2. 47,6 ≤ x< 57,8 Tinggi 28 60,9% 50,35 

3. 37,4 ≤ x< 47,6 Sedang 14 30,4%  

4. 27,2 ≤ x< 37,4 Rendah 0 0%  

5. 17 ≤ x≤ 27,2 Sangat Rendah 0 0%  

Jumlah 46 100 %  
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Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa skor harga diri berad pada 

kategori sedang dengan mean sebesar 50,35. Sebanyak 28 siswa harga diri berada pada 

kategori tinggi sebesar 60,9%. 14 partisipan menunjukkan harga diri berada pada 

kategori sedang sebesar 30,4%. Sisanya 4 menunjukkan harga diri berada pada kategori 

sangat tinggi sebesar 8,7%. Skor yang diperoleh subjek bergerak dari skor minimum 

sebesar 17 sampai dengan skor maksimum 68 dengan standar deviasi 5,161. 

Uji Korelasi 

Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan, diketahui bahwa data yang 

diperoleh berdistribusi normal dan variabel-variabel penelitian linear, maka uji korelasi 

dilakukan dengan menggunakan statistik non-parametik. Uji korelasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pearson, karena data normal dan linear. 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Korelasi antara Keterlibatan Harga Diri 

Correlations 

  KETERLIBA

TAN_AYAH HARGA_DIRI 

KETERLIBATAN_

AYAH 

Pearson 

Correlation 
1 .600

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 46 46 

HARGA_DIRI Pearson 

Correlation 
.600

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 46 46 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 Hasil dari uji korelasi menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan 

antara keterlibatan ayah dengan harga diri pada remaja laki-laki di SMP Negeri 3 

Salatiga, r = 0,600 dengan p<0,05. Korelasi antara keterlibatan ayah dengan harga diri 
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yaitu r = 0,600 yang berada pada kisaran 0,3-0,69 dimana korelasi yang berada di 

kisaran 0,3-0,69 berada pada kategori sedang (Jackson, 2006).Sehingga dapat dikatakan 

keterlibatan ayah dengan harga diri pada remaja laki-laki di SMP Negeri 3 Salatiga 

memiliki korelasi yang sedang. 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara keterlibatan ayah dengan 

harga diri pada siswa SMP Negeri 3 Salatiga didapatkan hasil uji korelasi yang 

menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara keterlibatan ayah dengan 

harga diri pada siswa SMP Negeri 3 Salatiga (r = 0,600), ini menunjukkan semakin 

tinggi keterlibatan ayah pada siswa SMP Negeri 3 Salatiga, maka semakin tinggiharga 

dirinya. Sebaliknya semakin rendah keterlibatan ayah pada siswa SMP Negeri 3 

Salatiga, maka semakin rendah harga dirinya. 

  Korelasi positif yang signifikan antara keterlibatan ayah dengan harga diri  pada 

siswa SMP Negeri 3 Salatiga serupa dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai hubungan keterlibatan ayah dengan harga diri. Widiastuti dan Widjaja (2013) 

melakukan penelitian mengenai keterlibatan ayah dengan harga diri, menunjukkan hasil 

bahwa keterlibatan ayah berhubungan positif dengan harga diri. 

  Menurut  Coopersmith (1967) salah satu yang dapat memengaruhi tinggi atau 

rendahnya harga diri itu adalah lingkungan keluarga. Peran keluarga sangat menentukan 

bagi perkembangan harga diri anak. Dalam keluarga, seorang anak untuk pertama 

kalinya mengenal orangtua yang mendidik dan membesarkannya serta sebagai dasar 

untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar.Keluarga harus menemukan 
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suatu kondisi dasar untuk mencapai perkembangan harga diri anak. Coopersmith (1967) 

berpendapat bahwa perlakuan adil, pemberian kesempatan untuk aktif, dan mendidik 

yang demokratis akan membuat anak mendapat harga diri yang tinggi. Salah satu 

anggota keluarga yang dapat memengaruhi harga diri remaja ialah ayah. Allen dan Daly 

(2007) menyusun berbagai bukti penelitian mengenai akibat ketidakhadiran ayah 

terhadap perkembangan anak ditemukan bahwa anak tanpa ketidakhadiran ayah 

cenderung memiliki masalah dalam kinerja sekolah, seperti mendapat nilai yang rendah 

dalam tes prestasi dan mengalami kesulitan belajar. Selain itu, mereka juga cenderung 

memiliki perilaku yang buruk di sekolah, seperti kesulitan menaruh perhatian, 

melanggar aturan dan bisa jadi dikeluarkan dari sekolah. Anak yang berkembang tanpa 

kehadiran ayah juga bisa jadi terlibat dalam perilaku kriminal, seperti penyaluran 

alkohol dan obat-obatan terlarang, dll. Pada saat mereka remaja, mereka yag hidup 

tanpa ayah lebih cenderung terlibat dalam masalah besar dan mereka bisa jadi 

melakukan seks di luar nikah pada masa remaja dan terjadi kehamilan pada masa 

remaja. 

Allen dan Dally (2007) juga menemukan bukti bahwa ternyata anak yang 

memiliki prestasi yang baik, kompetensi yang baik dan juga perilaku yang baik juga itu 

dikarenakan ayah mereka memiliki prestasi akademik yang baik, ekonomi tinggi, 

berhasil di dalam karir dan juga kompetensi kerja yang tinggi. Hal ini didukung oleh 

teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang 

berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Kondisi 

lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial ini. Oleh sebab 

itu, perilaku pada anak tergantung dari yang ia lihat pada ayahnya. Karena ayah adalah 

role model bagi anak. 



22 
 

 
 

Berdasarkan hasil analisa deskriptif dalam penelitian ini, diperoleh data bahwa 

keterlibatan ayah berada pada kategori tinggi dan demikian pula harga diri berada pada 

kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa laki-laki SMP Negeri3 Salatiga 

memiliki tingkat keterlibatan ayah yang tinggi dan memiliki tingkat harga diri yang 

tinggi.  Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan ayah 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya harga diri pada 

siswa laki-laki SMP Negeri 3 Salatiga. 

Berdasarkan hasil uji korelasi, adapun sumbangan efektif yang diberikan oleh 

keterlibatan ayah terhadap harga diri pada remaja laki-laki adalah sebesar 36%. Ini 

berarti keterlibatan ayah memiliki kontribusi sebesar 36% terhadap harga diri pada 

remaja laki-laki, sedangkan 64% dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti jenis 

kelamin, inteligensi, kondisi fisik, lingkungan sosial dan kondisi kesehatan 

(Coopersmith 1967). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara keterlibatan ayah 

dengan harga diri pada siswa laki-laki SMP Negeri 3 Salatiga, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Ada hubungan positif yang signifikansi antara keterlibatan ayah dengan harga diri 

pada siswa laki-laki SMP Negeri 3 Salatiga. 

2. Siswa laki-laki SMP Negeri 3 Salatiga memiliki rata-rata keterlibatan ayah dan 

harga diri berada pada kategori tinggi 
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3. Sumbangan efektif yang diberikan oleh keterlibatan ayah terhadap harga diri pada 

siswa laki-laki adalah sebesar 36%. Ini berarti keterlibatan ayah memiliki kontribusi 

sebesar 36% terhadap harga diri pada siswa laki-laki, sedangkan 64% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain di luar keterlibatan ayah yang dapat berpengaruh terhadap 

harga diri. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi siswa laki-laki 

Bagi siswa laki-laki yang memiliki tingkat harga diri yang rendah diharapkan 

mampu untuk meningkatkan harga diri seperti meningkatkan prestasi di sekolah, 

memiliki identitas diri yang positif dan berperilaku yang positif baik di rumah, 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. Bagi siswa laki-laki yang sudah 

memiliki harga diri yang tinggi diharapkan untuk mempertahankan harga dirinya 

ataupun lebih meningkatkan harga dirinya. 

2. Bagi Orangtua / Ayah 

Orangtua, terutama ayah diharapkan dapat lebih meningkatkan peran nyata 

sebagai orangtua untuk lebih terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan remaja. 

Hal ini akan membentuk relasi yang efektif antara orangtua dan remaja laki-laki 

karena peran ayah dalam kehidupan remaja laki-laki berpengaruh terhadap 

pembentukkan diri pribadi remaja. Ayah juga diharapkan dapat lebih 

berinteraksi dan memberikan dukungan emosional pada remaja agar dapat 

menigkatkan harga diri remaja. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Apabila ada peneliti lain yang ingin meneliti mengenai harga diri hendaknya 

melibatkan faktor-faktor lain seperti  inteligensi, kondisi fisik, lingkungan sosial 

dan kondisi kesehatan. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode 

penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil yang akurat dan menghindari 

adanya kemungkinan faking good. 
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