
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada usia remaja, dengan berlangsungnya dan memuncaknya proses 

perubahan fisik, kognisi, afeksi, sosial, moral, dan mulai matangnya pribadi 

dalam memasuki dewasa awal, maka penyesuaian perilaku, kecerdasan, 

penampilan fisik, popularitas dan perasaan terhadap diri sangat berpengaruh 

untuk pembentukan konsep diri anak menurut (Burns, 1993). 

Menurut Stuart dan Sundeen (dalam Keliat, Budi Anna, 1992), konsep 

diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu 

tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang 

lain. Konsep diri dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman berhubungan 

dengan orang lain. Pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi oleh 

bagaimana individu mengartikan pandangan orang lain tentang dirinya. 

Menurut Hurlock (dalam Rakhmat, 1999), konsep diri sendiri dibagi 

menjadi dua konsep diri positif dan negatif, konsep diri positif memiliki beberapa 

ciri antara lain yaitu, kemampuan berani bertindak spontan, menerima orang lain 

dengan hangat dan penuh penghargaan, mampu menyesuaikan diri, meyakini 

nilai-nilai dari prinsip tertentu serta bersedia mempertahankannya, mampu 

bertindak berdasarkan moral yang baik, tidak menghabiskan waktu untuk 

mencemaskan apa yang akan terjadi, memiliki keyakinan kepada kemampuan 

untuk mengatasi persoalan. Sedangkan ciri-ciri konsep diri negatif antara lain 

yaitu, kecenderungan individu menjadi cemas, sering merasa bingung pada diri 

sendiri, harapan yang tidak realistis, kurang mampu memahami informasi yang 

berkaitan dengan dirinya, cenderung menggantungkan diri pada orang lain. 



Di dalam lembaga pendidikan seseorang terdidik untuk memahami serta 

mengevaluasi masalah yang dihadapinya, bahkan seseorang mampu untuk lebih 

mengembangkan nilai moral dan nilai-nilai konsep diri. Melalui pengembangan 

konsep diri, individu dapat lebih meningkatkan penghargaan terhadap dirinya 

sendiri. Berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu apabila seseorang memiliki 

konsep diri yang tinggi, maka akan menghindarkan individu dari hal-hal atau 

perilaku yang bertentangan dengan konsep dirinya. Dalam hal ini adalah 

mengenai perilaku membolos (Hanifah Dianagari, 2012). 

Perilaku membolos menurut Setyowati (2004), adalah tingkah laku siswa 

yang melanggar batas toleransi terlambat yang diberikan sekolah, meninggalkan 

sekolah pada jam pelajaran tertentu, meninggalkan pelajaran tanpa ada 

keterangan yang dapat diterima oleh sekolah atau dengan keterangan palsu. 

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah banyak siswa membolos 

merasa bahwa sekolah bagi mereka bukan merupakan panggilan atau tidak 

merasa berkewajiban untuk bersekolah. Para siswa tersebut kurang mempunyai 

rasa kesadaran bahwa sekolah itu baik untuk masa depan dan kehidupan mereka 

nantinya. Beberapa dari mereka juga mengatakan membolos mereka 

mendapatkan kesenangan yang lebih dibandingkan harus belajar didalam sekolah, 

dan beberapa siswa yang lain mengatakan bahwa dengan rajin sekolah belum 

tentu nantinya akan menjamin kehidupan dan masa depan siswa. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Dianagari (2012), 

yang meneliti tentang hubungan antara konsep diri dengan disiplin siswa pada 

kelas XI di SMA Negeri 2 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan disiplin siswa. 

Korelasi antara konsep diri dengan disiplin siswa diperoleh koefisien r = 0,457 



dengan signifikansi atau p = 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan disiplin siswa pada kelas XI 

di SMA Negeri 2 Semarang. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Irena (2011), yang 

meneliti tentang hubungan antara konsep diri dengan frekuensi membolos pada 

siswa SMA Negeri 1 Parakan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan 

dengan teknik nonparametrik Kendall Tau diketahui bahwa koefisien korelasi (r) 

frekuensi membolos siswa dengan konsep diri sebesar 0,097 dengan taraf 

signifikansi p = 0,214 dimana p  0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara frekuensi membolos siswa dengan konsep 

diri. Nilai signifikansi yang p  0,05 menunjukkan tidak ada hubungan signifikan 

antara variabel X dan Y.   

Dari hasil wawancara dengan 2 siswa dan 1 guru BK SMK Kristen 

Salatiga menunjukkan adanya siswa yang memiliki perilaku tidak disiplin di 

sekolah. Indisiplin siswa tersebut ditunjukkan melalui perilaku, seperti siswa 

sering datang terlambat di sekolah, siswa membolos dengan cara meninggalkan 

sekolah sebelum jam pulang sekolah tiba, siswa berada di kantin pada saat jam 

pelajaran berlangsung, dan membuat surat keterangan sakit palsu. Tidak hanya 

siswa laki-laki saja yang melakukan perilaku membolos tetapi juga siswi 

perempuan melakukan perilaku membolos karena menghindari dari salah satu 

pelajaran atau guru yang tidak disukai atau kurang menyenangkan sehingga 

mendukung terhadap perilaku membolos. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis terdorong melakukan 

penelitian yang berjudul “Hubungan antara konsep diri dengan perilaku 



membolos pada siswa kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun 

Ajaran 2013/2014.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara konsep diri 

dengan perilaku membolos pada siswa kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen 

Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi 

hubungan antara konsep diri dengan perilaku membolos pada siswa kelas X dan 

XI Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara akademik penelitian ini memberi manfaat teoritik sebagai 

sumbangan pemikiran bagi dunia keilmuan. Apabila hasil penelitian ini 

menemukan ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan 

perilaku membolos siswa kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen 

Salatiga, maka sejalan dengan hasil temuan Hanifah Dianagari (2012), 

tetapi jika sebaliknya tidak ada hubungan yang signifikan berarti 

penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Irena (2011). 

Penelitian  ini juga diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  yang  

berarti  bagi perkembangan psikologi pendidikan dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 



Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam pendidikan, yaitu sumbangan informasi 

tentang tingkat hubungan antara konsep diri dengan perilaku membolos 

siswa. Selain itu temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan 

guru BK untuk merancang melaksanakan kegiatan layanan yang 

berhubungan dengan konsep diri dan perilaku membolos. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dibagi atas lima (5) bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan, berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, berisi: Pengertian Konsep Diri, jenis Konsep Diri, 

faktor Konsep Diri, aspek Konsep Diri, pengertian Perilaku 

Membolos, faktor Perilaku Membolos, aspek Perilaku Membolos, 

penelitian relevan dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian, berisi: jenis penelitian, populasi dan sampel, 

variabel penelitian, definisi operasional, alat ukur penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi: deskripsi subjek penelitian, 

pengumpulan data, analisis diskriptif, analisis korelasi, uji hipotesis, 

dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup, berisi: simpulan, dan saran 

 

 

 


