
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Menurut Arikunto (1998), 

penelitian korelasional merupakan penelitian untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

hubungan antara dua atau beberapa variabel. Dengan teknik korelasional, peneliti dapat 

mengetahui hubungan variasi dalam sebuah variabel dengan variabel lain. Besar atau 

tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto,1998). Populasi 

adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari 

dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang 

diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai 

perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari 

sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 

2013/2014 yang berjumlah 52 siswa. 

 

 

3.2.2 Sampel 

Arikunto (2006) menyatakan sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini 



menggunakan teknik sampel total, sehingga  jumlah sampel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah 52 siswa kelas X dan XI multimedia sekaligus merupakan 

sampel total. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006). Ditetapkan variabel penelitian sebagai berikut: variabel 

bebas (independent variable) adalah konsep diri (X), sedangkan variabel terikatnya 

(dependent variabel) adalah perilaku membolos (Y). 

Hubungan variabel independent dan variabel dependent digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

3.4 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu konsep diri terhadap perilaku membolos 

siswa. Berikut akan dipaparkan definisi masing-masing variabel penelitian. 

3.4.1 Konsep Diri 

Konsep diri merupakan penilaian terhadap diri sendiri baik secara fisik sosial 

dan psikologis yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan orang 

lain oleh individu yang bersangkutan. Untuk mengukur aspek-aspek tersebut 

penulis menggunakan aspek-aspek menurut Berzonsky (1981), yaitu : a) Aspek 

fisik (physical self) yaitu penilaian individu terhadap segala sesuatu yang dimiliki 

individu seperti tubuh, pakaian, benda miliknya, dan sebagainya. b) Aspek sosial 

(sosial self) meliputi bagaimana peranan sosial yang dimainkan oleh individu dan 

sejauh mana penilaian individu terhadap performannya. c) Aspek moral (moral 
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self) meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memberi arti dan arah bagi 

kehidupan individu. d) Aspek psikis (psychological self) meliputi pikiran, 

perasaan, dan sikap-sikap individu terhadap dirinya sendiri. e) Aspek keluarga 

(familiy self), meliputi perasaan berarti dan berharga dalam kapasitasnya sebagai 

anggota keluarga. 

3.4.2 Perilaku Membolos 

Perilaku membolos adalah suatu tindakan meninggalkan sekolah tanpa 

sepengetahuan pihak sekolah, baik pada jam pelajaran sedang berlangsung maupun 

dari awal hingga akhir kegiatan sekolah. Untuk mengukur aspek-aspek tersebut 

penulis menggunakan aspek-aspek menurut Dorothy H. Keiter (dalam Kartini 

Kartono, 1985), yaitu : 

1. Perilaku membolos yang bersumber dari diri individu, misalnya motivasi belajar 

siswa rendah, tidak pergi ke sekolah karena sakit, dan minat sekolah rendah. 

2. Perilaku membolos yang bersumber dari luar individu, misalnya pergi 

meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, siswa kurang mendapat 

perhatian dari keluarganya, dan siswa merasa tidak nyaman saat berada di 

sekolah. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 

skala sikap untuk mengukur hubungan konsep diri dengan perilaku membolos siswa. 

Data variabel bebas berupa konsep diri yang berjumlah 40 item pernyataan sedangkan 

skala data variabel terikat perilaku membolos yang berjumlah 30 item pernyataan. 

3.5.1 Skala konsep diri 

Untuk memperoleh data dari variabel konsep diri disusun angket berdasarkan 

indikator dari aspek-aspek konsep diri yaitu fisik, psikis, sosial, moral dan keluarga 



menurut Berzonsky (1981) yang diadaptasi dari Daryo Tabayani Siampa (2009). Adapun 

skala yang digunakan oleh peneliti dalam pemberian skor adalah Skala Likert. Hadi 

(2004) menjelaskan bahwa Skala Likert merupakan skala yang berisi tingkatan jawaban 

mengenai kesetujuan responden terhadap statement atau pernyataan yang dikemukakan 

melalui opsi jawaban yang disediakan.  

Dalam Skala Likert, tingkat kesetujuan responden terhadap statement dalam 

angket diklasifikasikan sebagi berikut: 

Angket ini tersusun atas 40 item pernyataan. Dalam Skala Likert responden dapat 

memilih empat kemungkinan jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak 

Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai). Semua item dalam angket tersebut terbagi menjadi 

dua kelompok yaitu : Pernyataan yang favourable dan pernyataan unfavourable. Item 

yang bersifat favourable atau searah dengan teori diberi nilai 4,3,2,1. Nilai 4 untuk SS 

(Sangat Sesuai), nilai 3 untuk S (Sesuai), nilai 2 untuk TS (Tidak Sesuai), nilai 1 untk 

STS (Sangat Tidak Sesuai). Sedangkan item yang bersifat unfavourable atau searah 

dengan teori diberi nilai 1, 2, 3, 4. Nilai 1 untuk SS (Sangat Sesuai), nilai 2 untuk S 

(Sesuai), nilai 3 untuk TS (Tidak Sesuai), nilai 4 untuk STS (Sangat tidak Sesuai). 

Semakin tinggi skor angket artinya semakin positif konsep diri. Begitu sebaliknya 

semakin rendah skor angket berarti semakin negatif konsep diri remaja tersebut. 

Berikut ini adalah pembagian skala berdasarkan aspek konsep diri: 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 

Kisi-kisi Skala Konsep Diri 

Aspek Indikator No Item 

F  UF 

Fisik  Penilaian individu terhadap 

segala sesuatu yang dimiliki 

individu seperti tubuh, pakaian, 

benda miliknya, dan 

sebagainya 

17,22,25,30 3,4,11,18 

Sosial  Peranan sosial yang dimainkan 

oleh individu dan sejauh mana 

penilaian individu terhadap 

performannya 

1,5,16,21 6,13,27,32 

Moral  meliputi nilai-nilai dan prinsip-

prinsip yang memberi arti dan 

arah bagi kehidupan individu 

2,10,15,29 9,12,23,26 

Psikis  meliputi pikiran, perasaan, dan 

sikap-sikap individu terhadap 

dirinya sendiri 

7,19,24,28 8,14,20,31 

Keluarga  meliputi perasaan berarti dan 

berharga dalam kapasitasnya 

sebagai anggota keluarga 

33,35,37,39 34,36,38,40 

 

3.5.2 Skala Perilaku Membolos 



Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventori perilaku 

membolos menurut Dorothy H. Keiter (dalam Kartini Kartono, 1985) yang 

diadaptasi dari Froky Anus (2011), inventori ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat perilaku membolos siswa kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen 

Salatiga. Skala perilaku membolos ini berisi tentang faktor-faktor perilaku 

membolos dan aspek-aspek perilaku membolos.  

Setiap item memiliki 4 alternatif jawaban skor yang berbeda-beda, untuk 

item favourable nilai bergerak dari 1-4 dengan perincisan SS (1), S (3), TS (2), 

STS (4) dan untuk nilai unfavourable nilai bergerak 4-1 dengan perincian SS (4), 

S (3), TS (2), STS (1). Inventori perilaku membolos yang telah dibuat terdiri dari 

pertanyaan favourable (pertanyaan positif) dan unfavourable (pertanyaan 

negatif), memiliki skor atau nilai yang berbeda. Dalam penelitian ini yang di 

maksud dengan item favourable adalah pertanyaan yang searah dan mendukung 

rumusan perilaku membolos, sedangkan item unfavourable adalah pertanyaan 

yang berlawanan arah atau bertentangan dengan rumusan perilaku membolos. 

Berikut ini adalah pembagian skala berdasarkan aspek perilaku membolos: 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Skala Perilaku Membolos 

Konsep Sub konsep Indikator F UF 

Perilaku 

membolos 

Perilaku 

membolos 

yang 

bersumber 

Siswa tidak pergi ke sekolah karena 

sakit (fisiologis)  

3,2 1,4 

Ketidakmampuan siswa dalam 

mengikuti pelajaran sekolah (minat 

12,19 11,1

3,28 



dari diri 

individu 

(internal) 

sekolah rendah) 

Kemampuan berfikir yang tinggi dari 

teman-temannya yang lain 

(intelegensi) 

9 6,8 

Kurangnya motivasi belajar siswa 

(motivasi belajar rendah) 

5,29,3

0 

4,24

,26 

Perilaku 

membolos 

yang 

bersumber 

dari luar 

individu 

(eksternal) 

Siswa kurang mendapat perhatian 

dari keluarganya 

23 15,2

0 

Siswa merasa tidak nyaman saat 

berada di sekolah 

22 18,2

5,27 

Pergi meninggalkan sekolah tanpa 

sepengetahuan pihak sekolah 

14 17,2

1 

Pergi meninggalkan sekolah pada 

saat jam pelajaran  

10 7,16 

 

 

3.6 Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam penelitian ini uji coba validitas item dan reliabilitas instrumen Konsep Diri 

dan Perilaku Membolos dilakukan pada siswa kelas X dan XI MultimediaSMK Kristen 

Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 52 siswa pemilihan responden uji coba 

ini dilakukan di sekolah setempat yang akan diteliti akan tetapi di tempat dilakukannya 

uji instrumen ini menurut keterangan guru BK yang ada kelas ini terdiri dari berbagai 

kondisi siswa yang berbeda-beda dari berbagai latar belakang sehingga sangat baik 

apabila dibuat untuk uji instrumen. Uji coba instrumen dilakukan satu kali sekaligus dua 



skala sikap kepada 52 siswa, didapat corrected item total correlation dan reliability 

coefficient.  

a. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata Validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila alat tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan 

dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas yang 

rendah (Azwar, 2001).Untuk mengukur validitas item instrumen menggunakan 

rumus statistic Corrected item total correlatiaon dengan bantuan SPSS 16.1 for 

windows. Untuk menentukan validitas item digunakan acuan menurut  Ali (1987) 

yang menyatakan bahwa suatu item dikatakan valid jika koefisien korelasi teruji 

dengan batas bawahnya  sama dengan 0,20 (validitas rendah). Berikut ini adalah 

kriteria untuk menentukan  validitas item menurut Ali, sebagai berikut: 

0,00-0,20 : dianggap tidak ada validitas 

0,20-0,40 : validitas rendah 

0,40-0,60 : validitas sedang 

0,60-0,80 : validitas tinggi 

0,80-1,00 : validitas sempurna 

Setelah dilakukan perhitungan validitas didapatkan nilai validitas terkecil dari 

skala sikap konsep diri adalah 0,224, sedangkan pada skala sikap perilaku 

membolos adalah  0,227. Merujuk pada ketentuan Ali (1987) dari hasil uji validitas 

yang telah didapat, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item skala sikap 

konsep diri dan perilaku membolos ini dinyatakan valid.  



b. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berasal dari kata Reliability yang berasal dari 2 kata rely dan 

ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagi pengukuran 

yang reliabel. Reliabilitas adalah sejauh mana hasilsuatu pengukuran dapat 

dipercaya. Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah 

(Azwar, 2001). 

Dari 40 item indikator empirik konsep diri, hasil uji reliabilitas skala penilaian 

konsep diri tersebut diperoleh : 0,884. Menurut Kaplan dan Saccuso (dalam 

Surapranta, 2004), koefisien reliabilitas 0,7 sampai 0,8 cukup tinggi untuk suatu 

penelitian dasar. Maka hasil data skala penilaian konsep diri ini memiliki tingkat 

reliabilitas yang cukup tinggi, atau dengan kata lain data hasil skala penilaian 

dapat dipercaya seperti berikut: 

 

 

 

 

Sedangkan indikator empirik perilaku membolos siswa yang terdiri dari 30 

item, hasil uji reliabilitas untuk skala penilaian perilaku membolos diperoleh : 

0,879. Sesuai kriteria, koefisien reliabilitas antara 0,7 sampai 0,8 cukup tinggi 

untuk penelitian dasar. Maka hasil data dari skala penilaian perilaku membolos ini 

memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi, atau dengan kata lain data hasil 

skala penilaian ini dapat dipercaya seperti berikut: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.884 40 



Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.879 30 

 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

tersebut. Langkah ini menjadi penting mengingat analisis data sangat diperlukan dan erat 

kaitannya dengan proses penarikan kesimpulan suatu penelitian. Untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik, yaitu uji korelasi Kendall’s 

Taub karena menguji keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya 

ordinal.Sedangkan untuk pengolahan data dilakukan dengan program komputer SPSS for 

Windows Release 16.0. 

Korelasi merupakan nilai kekuatan hubungan antara dua variabel. Nilai r 

mempunyai interval dari -1 sampai +1. Semakin dekat nilai korelasi dengan +1 atau -1 

semakin kuat hubungan kedua variabel tersebut. Nilai korelasi r = 1 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara vriabel bebas dengan variabel terikat. Nilai korelasi r = 

0 menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

Menurut Sugiyono (1999) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi seperti tabel 3.3 berikut: 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.3 

Tingkat Kuatnya Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80  r  1,0     atau -0,80  r  -1,0 Korelasi sangat kuat 

0,60  r  0,799 atau -0,60  r  -7,99 Korelasi kuat 

0,40  r  0,599 atau -0,40  r  -5,99 Korelasi sedang 

0,20  r  0,399 atau -0,20  r  -3,99 Korelasi rendah  

0,01  r  0,199 atau -0,01  r  -1,99 Korelasi sangat lemah 

0,00 Tidak ada korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


