
BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Kristen Salatiga kepada 52 siswa yang terdiri atas 

22 siswa kelas X Multimedia dan 30 siswa kelas XI Multimedia dan merupakan sampel 

total. 

Tabel 4.1 

Data Sebaran Responden 

 

 

 

 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Konsep Diri 

Analisis deskriptif variabel konsep diri siswa kelas X dan XI Multimedia SMK 

Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014 yang telah dikategorikan dalam 5 kategori, 

yakni kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 

Adapun distribusi tingkat konsep diri siswa kelas X dan XI Multimedia SMK 

Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014 seperti Tabel 4.2 berikut: 

 

Tabel 4.2 

Deskriptif Skor Konsep Diri 

No Kategori Skor Range  Frekuensi  % 

No Kelas Jumlah 

1 X Multimedia 22 

2 XI Multimedia 30 

Jumlah  52 



1 Sangat Rendah 40-63 0 0% 

2 Rendah  64-87 2 4% 

3 Sedang  88-111 17 33% 

4 Tinggi   112-135 29 55% 

5 Sangat Tinggi 136-160 4 8% 

Jumlah  52 100% 

 

Dari data sebaran frekuensi diatas terlihat bahwa konsep diri  siswa kelas X dan XI 

Multimedia SMK Kristen  Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014 sebagian besar berada pada 

kategori tinggi. 

4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Membolos 

Analisis deskriptif variabel perilaku membolos siswa kelas X dan XI Multimedia 

SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014 yang telah dikategorikan dalam 5 

kategori, yakni kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. 

Adapun distribusi tingkat perilaku membolos siswa kelas X dan XI Multimedia 

SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014 seperti Tabel 4.2 berikut: 

 

 

Tabel 4.3 

Deskriptif Skor Perilaku Membolos 

No Kategori Skor Range  Frekuensi  % 

1 Sangat Rendah 30-47 2 4% 

2 Rendah   48-65 17 33% 

3 Sedang 66-83 25 48% 

4 Tinggi  84-101 8 15% 



5 Sangat Tinggi 102-120 0 0% 

Jumlah  52 100% 

 

Dari data sebaran frekuensi diatas terlihat bahwa perilaku membolos siswa kelas X 

dan XI Multimedia SMK Kristen  Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014 sebagian besar 

berada pada kategori sedang. 

4.2.3 Analisis Korelasi 

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan teknik korelasi Kendall’s Taub dengan bantuan SPSS for Windows 

Release 16.0. seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hubungan antara Konsep Diri dengan Perilaku Membolos 

Correlations 

   Konsep 

Diri 

Perilaku 

Membolos 

Kendall's tau_b Konsep 

Diri 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.275

*
 

Sig. (2-tailed) . .033 

N 52 52 

Perilaku 

Membolos 

Correlation 

Coefficient 
-.275

*
 1.000 

Sig. (2-tailed) .033 . 

N 52 52 



Correlations 

   Konsep 

Diri 

Perilaku 

Membolos 

Kendall's tau_b Konsep 

Diri 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.275

*
 

Sig. (2-tailed) . .033 

N 52 52 

Perilaku 

Membolos 

Correlation 

Coefficient 
-.275

*
 1.000 

Sig. (2-tailed) .033 . 

N 52 52 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

Dari hasil analisis dengan teknik korelasi Kendall's tau_b menggunakan 

program SPSS for Windows Release 16.0, maka diperoleh hasil penelitian, yaitu 

koefisien korelasi antara konsep diri dengan perilaku membolos pada siswa kelas X 

dan XI Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014, yaitu r = -

0,275* dengan nilai p = 0,033 < 0,05, yang artinya ada hubungan negatif yang 

signifikan antara konsep diri dengan perilaku membolos pada siswa kelas X dan XI 

Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014. Korelasi antara konsep 

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

Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014, diperoleh koefisien r = -0,275* maka dapat 

dinyatakan tingkat hubungan antara konsep diri dengan perilaku membolos siswa ini 

berada pada tingkat hubungan yang rendah. 

Dapat diartikan pula bahwa semakin kuat konsep diri yang dimiliki siswa, 

pada saat bersamaan tingkat perilaku membolos siswa akan semakin rendah. 

4.3 Hasil Uji Hipotesis  

 Hipotesis yang dirumuskan pada Bab II sebagai berikut: 



Ada hubungan negatif yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku membolos 

pada siswa kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014. 

Hasil analisis menunjukkan ada hubungan negatif yang signifikan antara konsep diri 

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

Tahun Ajaran 2013/2014”, sehingga hipotesis yang diajukan, diterima. 

4.4 Pembahasan  

Dari tabel distribusi konsep diri dapat dilihat bahwa ada 29 siswa (55%) dengan 

konsep diri tinggi. Dan terlihat pada tabel distribusi perilaku membolos 25 siswa (48%) 

dengan kategori sedang. Berdasarkan hasil analisis Kendall’s Taub pada tabel 4.3, maka 

diperoleh hasil penelitian, yaitu koefisien korelasi antara konsep diri dengan perilaku 

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

2013/2014, yaitu r = -0,275* dengan nilai p = 0,033 < 0,05, yang artinya ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan perilaku membolos pada siswa 

kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil 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. Korelasi antara konsep diri dengan disiplin siswa 

diperoleh koefisien r = 0,457 dengan signifikansi atau p = 0,000. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara konsep diri dengan disiplin siswa. 

Ketika seseorang memiliki konsep diri yang tinggi atau positif maka siswa akan 

lebih menghargai dirinya sendiri serta orang lain, sehingga individu tersebut akan 

berbuat baik dan tidak merugikan diri sendiri, dalam kasus ini ialah perilaku membolos. 

Hal ini senada dengan pendapat Poole (1993) yang menyatakan bahwa seorang pribadi 

yang memiliki konsep diri yang positif mampu menempatkan batas-batas tertentu pada 



tindakan-tindakannya, dengan kata lain mengetahui seharusnya bertindak menurut cara-

cara tertentu yang dituntut secara moral. 

Sebaliknya, jika konsep diri yang dimiliki seseorang rendah atau negatif maka 

mudah dipengaruhi dan sikapnya akan mendukung terhadap perilaku membolos. 

Individu tersebut dalam menanggapi kejadian ataupun bertindak tidak 

mempertimbangkan baik dan buruk yang berakibat pada orang lain, seperti contohnya : 

ketika temannya membolos, malah cenderung ikut-ikutan membolos (Poole, 1993). Teori 

ini dipahami untuk menjelaskan hubungan antara konsep diri dengan perilaku membolos. 

Rukminto (1994) berpendapat bahwa pembentukan perilaku tidak terjadi begitu saja, 

melainkan melalui kontak sosial terus menerus antara individu dengan individu lainnya. 

Di dalam kontak sosial yang terjadi secara terus menerus tersebut, terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi terbentuknya perilaku. Perilaku membolos juga dipengaruhi oleh 

teman yang juga melakukan perilaku membolos.  

Dalam penelitian ini siswa kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun 

Ajaran 2013/2014 yang memiliki konsep diri tinggi ada juga yang melakukan perilaku 

membolos. Karena dalam diri remaja khususnya siswa kelas X dan XI Multimedia SMK 

Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014ini masih labil dan masih ikut-ikutan teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 


