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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas ini 

dilakukan guna untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran item yang 

digunakan. Uji linieritas dilakukan guna menganalisis apakah antara variabel 

bebas dan variabel tergantung memiliki hubungan yang linier atau tidak. 

5.01.01.01. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik Komologrov-

Smirnov. Data dikatakan normal apabila signifikansi lebih dari 0,05 atau p > 0,05 

dan sebaliknya jika p ≤ 0,05 maka data dapat dikatakan tidak normal. Hasil 

sebaran data dapat dilihat dari tabel dibawah ini:  

Tabel 5.01.02.01. Hasil Uji Normalitas Sebaran Data Kontrol Diri dan Disiplin 
Berlalu Lintas 

Variabel Kolmogorov-
Smirnov Z 

P Keterangan 

Kontrol Diri 1,285 0,074 Normal 
Disiplin Berlalu 
Lintas 

0,953 0,324 Normal 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebaran data variabel 

kontrol diri dan disiplin berlalu lintas adalah normal. Hal ini didasarkan nilai 

Kolmogrov-Smirnov Z pada variabel kontrol diri sebesar 1,285 dengan nilai  

p>0,05 dan nilai Kolmogrov-Smirnov Z variabel disiplin berlalu lintas sebesar 
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0,953 dengan nilai p>0,05. Sebaran data yang normal menandakan bahwa 

sesuai dengan populasi. 

5.01.01.02. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan guna mengetahui apakah terdapat hubungan yang 

linier antara variabel kontrol diri dan disiplin berlalu lintas. Hasil uji linieritas pada 

variabel kontrol diri dan kedisiplinan berlalu lintas menunjukkan Flinier sebesar 

6,599 dengan nilai p<0,05 yang berarti terdapat adanya hubungan linier yang 

signifikan antara kontrol diri dengan kedisiplinan berlalu lintas pada anggota klub 

motor Honda Tiger Semarang. 

5.01.02. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukannya tahap uji asumsi kemudian dilanjutkan dengan uji 

hipotesis dengan menggunakan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) 16.0 for Windows. Teknik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik korelasi product moment. Uji 

hipotesis dalam penelitian hubungan kontrol diri dengan disiplin berlalu lintas 

menunjukkan hasil koefisien uji korelasi rxy sebesar 0,338dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,007 (p<0,01) hal ini memperlihatkan bahwa adanya hubungan yang 

positif yang signifikan antara variabel kontrol diri dengan kedisiplinan berlalu 

lintas. Atas dasar hasil analisa uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan yang 

positif antara kontrol diri dengan kedisiplinan berlalu lintas pada anggota klub 

motor Honda Tiger Semarang. 
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5.02. Pembahasan 

Analisis menunjukkan dari 54 subjek ada satu orang subjek yang mengisi 

skala dengan nilai total yang ekstrim, sehingga satu data ekstrim tersebut 

dihilangkan atau tidak diikutkan dalam perhitungan agar tidak mengacaukan 

dalam pengitungan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik product moment diperoleh hasil adanya hubungan yang positif antara 

kontrol diri dengan kedisiplinan berlalu lintas pada anggota klub motor Honda 

Tiger SemarangClub. Hal ini ditunjukkan dari besaran koefisien korelasi rxy = 

0,338 (p<0,01). Dengan demikian, hipotesis dari penelitian yang dilakukan ini 

diterima yang berarti semakin tinggi kontrol diri yang dilakukan anggota klub 

maka semakin tinggi pula kedisiplinan berlalu lintas, sebaliknya semakin rendah 

kontrol diri yang dilakukan maka semakin rendah pula disiplin berlalu lintas yang 

dilakukan. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muniroh (2013) dengan penelitiannya yang membuktikan adanya hubungan yang 

sangat signifikan antara kontrol diri dan perilaku disiplin pada santri komplek N di 

pondok pesantren Yayasan Ali Maksum, dimana semakin tinggi kontrol diri maka 

semakin tinggi pula perilaku disiplin seseorang, begitu juga jika semakin rendah 

kontrol diri maka semakin rendah pula perilaku disiplin seseorang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2015) membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku 

disiplin lalu lintas pada remaja akhir di Surabaya. Apabila remaja akhir memiliki 

kontrol diri yang tinggi,  maka akan mempunyai perilaku disiplin lalu lintas yang 

tinggi pula dan sebaliknya, jika remaja akhir memiliki kontrol diri yang rendah, 

maka akan mempunyai perilaku disiplin lalu lintas yang rendah juga. 



36 
 

 
 

Penelitian yang juga dilakukan oleh  Malikah (2017) membuktikan adanya 

hubungan positif yang signifikan antara kontrol diri dengan kepatuhan. Semakin 

tinggi kontrol diri maka semakin tinggi juga kepatuhan pada santri remaja putri 

Takhasus Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta. Sebaliknya, apabila 

kontrol diri rendah maka kepatuhan santri juga rendah. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri memiliki nilai 

sumbangan efektif sebesar 11,4244% pada perilaku kedisiplinan berlalu lintas 

anggota klub motor Honda Tiger Semarang. Pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa kontrol diri memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku disiplin 

berlalu lintas karena  

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada variabel kontrol diri, ditemukan 

bahwa variabel kontrol diri memiliki mean empirik (Me) sebesar 47,25 dengan 

standar deviasi empirik (SDe) sebesar 2,571 yang berarti terdapat 5 orang 

dengan kontrol diri rendah, 39 orang dengan kontrol dirisedang, dan 9 orang 

dengan kontrol diri tinggi. Selain perhitungan itu, hasil perhitungan variabel 

kedisiplinan berlalu lintas memiliki mean empirik (Me) sebesar 47,62 dengan 

standar deviasi empirik (SDe) sebesar 2,937, yang dalam hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat 5 orang anggota yang memiliki kedisiplinan berlalu lintas rendah, 

38 orang memiliki kedisiplinan berlalu lintas sedang, dan 10 orang memiliki 

kedisiplinan berlalu lintas tinggi. Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kontrol diri pada anggota klub motor Honda Tiger 

Semarang berada pada tingkat sedang, sama halnya dengan kedisiplinan berlalu 

lintas yang dimiliki oleh anggota klub motor Honda Tiger Semarang juga berada 

pada tingkatan sedang.  
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Hasil penelitian ini belum dapat dikatakan dalam kategori sempurna 

karena masih terdapat adanya faktor yang menjadi kelemahan dalam penelitian 

yang luput dari perhatian peneliti, yaitu saat pengisian skala oleh subjek tidak 

dibagikan secara langsung sehingga sangat memungkinkan terjadinya bias dan 

ada pengisian skala yang menjadi data ekstrim. 

 

 


