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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

SMK Kanisius Ungaran terletak di Jalan Diponegoro 101 Ungaran. 

Jurusan yang ada di SMK Kanisius Ungaran ada dua yaitu jurusan akuntansi dan 

administrasi perkantoran. 

Dalam penelitian subjek yang digunakan adalah siswa kelas X SMK 

Kanisius Ungaran yang berjumlah 53 siswa, yang terdiri atas 22 siswa kelas X 

jurusan Akuntansi dengan rincian 4 siswa laki-laki, 18 siswa perempuan dan 31 

siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran dengan rincian 3 siswa laki-laki 

dan 28 siswa perempuan. 

 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1 Perizinan 

Langkah awal yang harus dilakukan penulis sebelum melaksanakan 

penelitian adalah mengurus perizinan terlebih dahulu. Surat izin penelitian ini 

dikeluarkan oleh Dekan FKIP—UKSW pada bulan Maret 2012. Karena 

bersamaan dengan Tes Tengah Semester untuk kelas X, kemudian dilanjutkan 

dengan UN untuk kelas XII. Sehingga, baru pada tanggal 23 April 2012 penulis 

menyerahkan surat izin kepada Kepala Sekolah SMK Kanisius Ungaran. 
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Berdasarkan surat izin penelitian telah didapat dan izin dari Kepala SMK 

Kanisius Ungaran, maka penulis dapat melaksanakan penelitian pada tanggal 15 

Mei 2012. 

4.2.2 Pengumpulan Data 

Penelitian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, jumlah 

sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 

Kanisius Ungaran, jurusan akuntansi sebanyak 22 siswa dan administrasi 

perkantoran sebanyak 31 siswa. Dalam pelaksanaanya penulis menggunkan 

sampel total sebanyak 53 siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran. 

Skala interaksi sosial dan skala konsep diri diberikan penulis kepada 

subjek penelitian, yaitu semua siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran. 

Pelaksanaannya dilakukan secara klasikal pada saat jam pelajaran Bimbingan dan 

Konseling. Skala interaksi sosial dan skala konsep dirir dikerjakan pada saat jam 

pelajaran tersebut dengan ditunggui oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi adanya kesalahan dalam pengisian skala penilaian, kesalahan 

persepsi siswa terhadap item-item dan kelengkapan skala pada waktu 

dikembalikan. 

 

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.3.1 Analisis Deskriptif 

4.3.1.1 Interaksi Sosial 

Deskripsi interaksi sosial siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran 

dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu interaksi sosial tinggi, sedang, rendah dan 
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sangat rendah. Sebanyak 13 siswa memiliki tingkat interaksi sosial sangat rendah 

terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan, 15 siswa memiliki interaksi 

sosial rendah yang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan, 18 siswa 

dengan interaksi sosial sedang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan, dan sebanyak 7 siswa memiliki interaksi sosial dengan kategori tinggi 

yang terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. 

Adapun distribusi tingkat interaksi sosial siswa kelas X SMK Kanisius 

Ungaran seperti Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Interaksi Sosial 

Percentile Group of VAR00001 * Jenkel Crosstabulation 

Count 

  Jenkel 

Total   Laki-laki Perempuan 

Percentile Group of 
Interaksi_Sos 

Sangat Rendah 2 11 13 

Rendah 2 13 15 

Sedang 2 16 18 

Tinggi 1 6 7 

Total 7 46 53 

 

Dilihat dari tabel 4.1 distribusi interaksi sosial pada siswa kelas X SMK 

Kanisius Ungaran, dapat disimpulkan bahwa tingkat interaksi sosial siswa 

dominan berkategori sedang. 

4.3.1.2 Konsep Diri 

Deskripsi konsep diri siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran dikategorikan 

dalam 2 kelompok, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Sebanyak 36 

siswa memiliki konsep diri negatif yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 31 siswa 
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perempuan, dan 17 siswa dengan konsep diri positif yang terdiri dari 2 siswa laki-

laki dan 15 siswa perempuan. 

Adapun distribusi tingkat konsep diri siswa kelas X SMK Kanisius 

Ungaran seperti Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Konsep Diri 

Percentile Group of Konsep_dri * Jenkel Crosstabulation 

Count 

  Jenkel 

Total   Laki-laki Perempuan 

Percentile Group of 
Konsep_dri 

Negatif 5 31 36 

Positif 2 15 17 

Total 7 46 53 

 

Dilihat dari tabel 4.2 distribusi konsep diri pada siswa kelas X SMK 

Kanisius Ungaran, dapat disimpulkan bahwa konsep diri yang dimiliki siswa 

dominan berkategori negatif. 

 

4.3.2 Analisis 

4.3.2.1 Hubungan antara Interaksi Sosial dengan Konsep Diri 

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data 

dengan menggunakan teknik korelasi kendall’s tau_b dengan bantuan program 

SPSS 17.00 for windows seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 

Hubungan antara Interaksi Sosial dengan Konsep Diri 

   Interaksi_Sos Konsep_Diri 

Kendall's tau_b Interaksi_Sos Correlation Coefficient 1.000 .615
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 53 53 

Konsep_Diri Correlation Coefficient .615
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 53 53 

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

 

Dari hasil analisis menggunakan program SPSS 17.00 for windows, maka 

diperoleh hasil penelitian yaitu koefisien korelasi antara interaksi sosial dengan 

konsep diri pada siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran r = 0,615** dengan 

tingkat kepercayaan 1% dengan nilai p = 0,000 yang artinya ada hubungan yang 

sangat signifikan dan memiliki arah hubungan yang positif antara interaksi sosial 

dengan konsep diri siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran. 

 Terkait hasil yang diperoleh, penulis menggunakan pedoman interpretasi 

koefisien korelasi menurut Sugiyono (2011) seperti yang dapat dilihat pada tabel 

4.4. 

Tabel 4.4 

Pedoman untuk Memberikan Intepretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 — 0,199 Sangat Rendah 

0,20 — 0,399 Rendah  

0,40 — 0,599 Sedang  

0,60 — 0,799 Kuat  

0,80 — 1,000 Sangat Kuat 
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Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi antara 

interaksi sosial dengan konsep diri pada siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran 

memiliki tingkat hubungan kuat, yang ditunjukkan dengan nilai r = 0,615**. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dinyatakan ada hubungan yang 

sangat signifikan antara interaksi sosial dengan konsep diri siswa, dengan arah 

yang positif pada siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran. Dengan demikian, 

hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang posiitif dan signifikan antara 

interaksi sosial dengan konsep diri pada siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran”, 

diterima. 

 

4.4 Pembahasan 

Dari tabel distribusi interaksi sosial dapat dilihat bahwa ada 13 siswa 

dengan interaksi sosial rendah, dan terlihat pada tabel distribusi konsep diri 

sebanyak 37 siswa dengan konsep diri negatif. 

Dari hasil analis dengan menggunakan program SPSS 17.00 for windows, 

maka diperoleh hasil penelitian, yaitu koefisien korelasi antara interaksi sosial 

dengan konsep diri pada siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran, yaitu sebesar r = 

615** dengan nilai p = 0,000, yang artinya ada hubungan yang sangat signifikan 

dan memiliki arah hubungan yang positif antara interaksi sosial dengan konsep 

diri pada siswa kelas X SMK Kanisius Ungaran. 

Hal ini membuktikan pendapat dari Markus (dalam Sarwono, 2009) yang 

menyatakan bahwa interaksi sosial mempengaruhi pembentukan konsep diri 

individu. Remaja sangat dipengaruhi  oleh teman sebaya dan keluarga (orang 
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lain). Kalau interaksi dengan orang lain positif, maka remaja akan membentuk 

konsep diri yang positif juga. Demikian juga sebaliknya, jika interaksi sosial 

dengan orang lain negatif, maka remaja akan membentuk konsep diri yang 

negatif. 

Berdasarkan pendapat Gerungan (2004), interaksi sosial positif meliputi: 

imitasi, dengan memberikan teladan berkonsep diri positif; sugesti, dengan 

memberikan pandangan-pandangan tentang konsep diri positif; identifikasi, 

dengan memberikan contoh individu yang mempunyai konsep diri positif; 

simpati, dengan memberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana menjadi 

individu berkonsep diri positif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara interaksi sosial dengan konsep diri siswa pada siswa kelas X 

SMK Kanisius Ungaran. 

 

 


