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BAB 5  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.01. Hasil Penelitian 

Langkah yang dilakukan sebelum melakukan analisis data yaitu melakukan 

uji asumsi pada data yang telah diperoleh. Tujuan dilakukan uji asumsi adalah 

untuk mengetahui data yang diperoleh dianalisis statistik secara parametrik atau 

nonparametrik. 

5.01.01.  Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat suatu distribusi data dapat 

dikatakan normal atau tidak. Hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z (K-S Z) memperoleh skor sebagai berikut: 

a. Pada variabel iklim sekolah diperoleh nilai K-S Z= 1,031 dan p > 0,05, 

yang berarti data iklim sekolah memiliki distribusi data yang normal. 

b. Pada variabel bullying diperoleh nilai K-S-Z=2,350 dn p < 0,05 yang 

berarti data bullying  memiliki distribusi data yang tidak normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas berfungsi untuk mengetahui liniear atau ada tidaknya 

hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung. Uji linieritas dapat dilihat 

dari F linier sebesar 83,189 dengan p<0,01. Hasil ini memiliki arti bahwa korelasi 

antara kedua variabel tesebut linier. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 
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5.01.02.  Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji asumsi diperoleh distribusi data yang tidak normal. 

Data yang tidak normal menjadi salah satu dasar peneliti menggunakan uji korelasi 

nonparametrik Spearman. 

Hasil uji hipotesis penelitian dengan teknik analisis korelasi Spearman 

memeroleh hasil (spearman correlation) r = -0,859 dengan p < 0,01 yang berarti 

hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif sangat 

signifikan antara iklim sekolah dengan bullying. Semakin positif iklim sekolah,maka 

semakin negatif bullying yang terjadi di pondok pesantren tersebut dan begitupula 

sebaliknya. 

5.02. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis penelitian dengan teknik analisis korelasi Spearman 

memeroleh hasil (spearman correlation) r = -0,859 dengan p < 0.01 yang berarti 

hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara iklim 

sekolah dengan bullying. Semakin positif iklim sekolah, maka semakin negatif 

bullying yang terjadi di pondok pesantren tersebut dan begitupula sebaliknya. 

Setiap santri pasti memiliki harapan untuk bersekolah di pondok pesantren 

yang nyaman dan aman baginya. Pondok pesantren yang aman dan nyaman 

dapat membuat santri fokus belajar agama dan ilmu pengetahuan lainnya dalam 

waktu lama. Ketika santri tidak merasa puas dengan pondok pesantrennya ia 

dapat melampiaskan agresinya pada santri lain di dalam pondok. Hal ini dilakukan 

karena mengingat santri selama 24 jam berada di lingkungan pondok pesantren.  

Loukas (2007) mengungkapkan bahwa di dalam iklim sekolah terdapat 

perasaan dan perilaku warga sekolah mengenai sekolahnya. Dapat dilihat bahwa 
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iklim sekolah memberikan dampak pada perilaku, emosional, akademik warga 

sekolah khususnya siswa. Salah satu perilaku negatif yang berasal dari buruknya 

persepsi siswa mengenai iklim sekolah adalah bullying. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bullying santri pondok 

pesantren memiliki mean empirik 20,29 dan mean hipotetik 49 dengan standard 

deviation (SD) 10,53. Hal ini menunjukkan bullying santri pada pondok pesantren 

memiliki tingkat yang rendah. Sedangkan iklim sekolah memiliki mean empirik 

77,39 dan mean hipotetik 67,5 yang berarti iklim pondok pesantren tergolong 

sedang cenderung tinggi dengan standard deviation 9,918, maka dapat dilihat iklim 

sekolah pada penelitian ini tergolong baik. Standard deviation empirik iklim sekolah 

lebih rendah dari standard deviatiation hipotetik (9,918<13,5) yang berarti persepsi 

para santri mengenai iklim pondok pesantrennya memiliki kemiripan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan American Psycological 

Association (2015) bahwa terdapat hubungan negatif antara iklim sekolah dengan 

bullying. Iklim sekolah yang memiliki nilai negatif memberikan kontribusi terjadinya 

bullying di sekolah. Bagaimana sekolah mengorganisir lembaganya memberi 

pengaruh pada perilaku siswanya (Bevilacqua, et al., 2017). Pada penelitian ini 

para santri merasa iklim pondok pesantrennya bernilai positif dengan kebanyakan 

dari mereka tidak melakukan bullying. Dapat diartikan pondok pesantren yang 

merupakan sekolah tempat dimana santri belajar memiliki iklim yang baik sehingga 

santri juga berperilaku baik. 

Sesuai dengan pernyataan Latip (2013) mengenai faktor yang 

mempengaruhi bullying yaitu iklim. Penelitian ini membuktikan bahwa Iklim 

sekolah sendiri benar memberi kontribusi terhadap terjadinya bullying. Temuan ini 
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mendukung hasil penelitian Rahmawati (2016) dan Maghfirah (2009) bahwa 

tedapat hubungan negatif antar iklim sekolah dengan bullying. 

Tabel 5.01 merupakan merupakan tabel yang berisikan hasil uji korelasi 

antara variabel bullying dengan empat dimensi yang ada dalam variabel iklim 

sekolah, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5.01 korelasi antara dimensi iklim sekolah dengan bullying 

No Aspek Iklim Sekolah 
Bullying 

Keterangan 
R p 

1. Keamanan -0,760 p<0,01 Sangat signifikan 

2. Belajar dan Mengajar -0,752 p<0,01 Sangat signifikan 

3. Hubungan -0,706 p<0,01 Sangat signifikan 

4. Lingkungan -0,806 p<0,01 Sangat signifikan 

Berdasarkan hasil korelasi bullying dengan keempat dimensi iklim sekolah 

membuktikan bahwa keempat dimensi iklim sekolah mempunyai korelasi yang 

sangat signifikan dengan bullying. Masing-masing dimensi memiliki nilai p<0,01, 

dimana keempat dimensi ini memiliki hubungan negatif dengan bullying. Semakin 

tinggi nilai yang didapat dari masing-masing dimensi maka bullying akan semakin 

rendah. 

Pada korelasi dimensi keamanan dalam iklim sekolah dengan bullying 

mendapat r= -0,760 dengan p< 0,01. Dimensi ini membuktikan bahwa bagaimana 

peraturan diterapkan berpengaruh pada bagaimana siswa akan berperilaku. Guru 

dan staff sekolah memiliki peran yang penting dalam menegakkan peraturan 

secara adil untuk meminimalisir bullying (National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine, 2016).  Bullying dapat terjadi karena tidak adanya 

peraturan mengenai bullying  serta rendahnya pengawasan sekolah (American 

Association of School Administrators, 2009). 
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Dimensi belajar dan mengajar dalam iklim sekolah dengan bullying memiliki 

nilai korelasi r= -0,752 dan p<0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa dimensi belajar 

dan mengajar dengan bullying terdapat korelasi negatif yang signifikan. Seperti 

yang telah dituliskan bahwa guru memiliki peran penting bagi siswa. Bagaimana 

metode belajar guru kepada siswa berdampak pada kepuasan siswa akan iklim 

sekolah. Jika guru tidak adil dalam memberikan penghargaan, dukungan 

akademis pada siswa-siswanya kecenderungan bullying terjadi akan lebih besar. 

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Rahmawati (2016) bahwa perhatian dan 

penghargaan guru berkaitan dengan bullying. 

Hasil korelasi dimensi hubungan dalam iklim sekolah dengan bullying 

mendapat  r= -0,706 dengan p< 0,01 yang berarti korelasi sangat signifikan. 

Bagaimana siswa memiliki hubungan dengan siswa lain, guru dan staff sekolah 

dapat memberi dampak pada perilaku selama di sekolah. Semakin positif persepsi 

siswa terhadap hubungannya di sekolah maka semakin rendah kemungkinan 

siswa menunjukkan bullying. Hal ini dikarenakan bullying tidak hanya berasal dari 

karakteristik individu, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain 

(Swearer & Hymel, 2015). 

Pada korelasi dimensi lingkungan dalam iklim sekolah dengan bullying  

memiliki r= -0,806 dan p< 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

negatif yang sangat signifikan antara dimensi lingkungan dalam iklim sekolah 

dengan bullying. Berdasarkan pada data temuan Rahmawati (2016) dimana 

lingkungan sekolah seperti luas sekolah, bangunan, sarana dan prasarana 

merupakan hal penting dalam pembentukan iklim sekolah. Jika siswa tidak merasa 

puas akan lingkungan sekolah kemungkinan terjadi bullying akan semakin besar. 
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Selain itu yang membuat hipotesis diajukan peneliti diterima adalah karena 

korelasi antar variabel menunjukan korelasi yang linear. Hal ini terbukti dengan 

hasil uji linearitas mendapat F linier sebesar 83,189 dan p<0,01. 

Pada uji normalitas data bullying menunjukan distribusi data yang tidak 

normal. Penyebab terjadinya distribusi data yang tidak normal adalah adanya 

ditemukannya data ekstrem pada data tersebut. Data ekstrem ini terdapat pada 

subjek yang memiliki skor bullying sangat tinggi.  

Menurut Ghazali, 2013 ada 4 penyebab timbulnya data outlier atau data 

ekstrem, yaitu:  

1. Kesalahan dalam meng-entri data.  

2. Gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program computer. 

3. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel 

4. Outlier berasal dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi dalam 

populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak berdistribusi secara normal. 

  


