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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian mengenai Kontrol diri dengan perilaku ketatan 

mengikuti tata tertib sekolah, salah satu tahap awal yang harus dilakukan peneliti 

adalah memahami kancah atau tempat penelitian dan mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan jalanya penelitian.Tempat untukmelakukan penelitian 

ini adalah SMP Kartika III-1. 

SMP Kartika III-1 bertempatkan di Jl. Sultan Agung No. 145 Semarang.Saat 

ini SMP Kartika III-1 merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan Kartika 

Jaya . Awal mulanya sekolah ini dibangun dengan nama SMP Persid Diponegoro I 

lalu kemudian berganti nama menjadi SMP Kartika III-1. Sekolah ini memiliki visi 

yaitu “meraih prestasi berlandaskan budi pekerti”serta memiliki misi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan Pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

2. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya 

3. Melaksanakan pengembangan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan 

4. Menumbuhkan semangat siswa untuk mengambangkan IPTEK (Ilmu 

pengetahuandan teknologi) 

5. Meningkatkan kualitas keimanan dan akhlak mulia 

Pada saat ini SMP Kartika III-1 memiliki 270 siswa yang dibagi atas siswa 

laki-laki 151 dan siswa perempuan berjumlah 119. Di sekolah ini terdapat lima belas 
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ruang kelas, dua laboraturium, dan satu perpustakaan. Kondisi sekolah cukup bersih 

dan rapih, terdapat juga fasilitas lapangan serta  musola. 

Alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut 

adalah karena berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling 

ditemukan bahwa masih terdapat kasus ketidakpatuhan siswa terhadap tata tertib, 

hasil observasi yang dilakukan terhadap para siswa menunjukkan adanya perilaku 

ketidakpatuhanseperti tidak menggunakan seragam lengkap dan keluar saat jam 

pelajaran.Selain itu belum pernah ada yang mengadakan penelitian mengenai 

kontrol diri dengan perilaku kepatuhanmengikuti tata tertib pada siswa di sekolah 

menegah pertama tersebut. Bentuk hukuman yang diberikan sekolah kepada siswa 

yang tidak patuh yaitu dilihat dari jumlah kredit point pelanggaran, jika point 

pelanggaran hanya berjumlah 5 hingga 25 maka siswa akan mendapat penanganan 

dari wali kelas berupa hukuman kecil seperti dihukum mengerjakan pr di depan kelas 

dan sebagainya. Sedangkan apabila point sudah mencapai 25 hingga 75 maka siswa 

akan diberi penanganan oleh guru bimbingan konseling yaitu berupa surat panggilan 

kepada orang tua siswa untuk kemudian membahas permasalahan siswa tersebut. 

Point pelanggaran apabila sudah mencapai 75 hingga 100 maka siswa yang tidak 

patuh akan diberi penanganan dari kepala sekolahyaitu dengan memberikan surat 

panggilan yang ditujukan kepada orang tua kemudian apabila siswa tersebut sudah 

melakukan pelanggaran berat maka pihak sekolah akan melakukan pertimbangan 

apakah siswa tersebut masih bisa atau tidak bersekolah di SMP Kartika III-1.Adapun 

daftar kedit point pelanggaran peserta didik SMP Kartika III-1 adalah seperti yang 

dicantumkan pada tabel 4.01. 
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Tabel 4.01. Kredit Point Pelanggaran Peserta Didik 

NO. JENIS PELANGGARAN KREDIT POINT 

A. KEGIATAN INTRA KURIKULUM  

1 Terlambat masuk sekolah 5 

2 Mengganggu ketenangan kelas (bersuara keras, 
kotekan, gaduh, dll) 

5 

3 Membawa peralatan diluar kegiatan belajar mengajar 
(KBM) 

5 

4 Siswa diluar kelas pada waktu jam pelajaran 5 

5 Jajan di kantin pada waktu jam pelajaran 5 

6 Tidak masuk sekolah tanpa surat ijin 5 

7 Tidak mengerjakan tugas rumah (PR) dan tugas sekolah 5 

8 Makan makanan kecil, minum pada jam pelajaran 5 

9 Tidak mengikuti pelajaran/kegiatan dari mata pelajaran 5 

10 Meninggalkan sekolah sebelum pada waktunya tanpa 
ijin 

10 

11 Meninggalkan buku pelajaran, buku tulis di sekolah 5 

12 Membawa alat elektronik, HP di Sekolah 5 

   

B KEGIATAN EKSTRA KURIKULER  

1 Tidak mengikuti salah satu kegiatan ekstra kurikuler 5 

2 Tidak masuk kegiatan ekstra kurikuler tanpa surat ijin 5 

   

C 7 K (Keimanan, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, 
Keindahan, Kerindangan) 
 

 

1 Membuang sampah tidak pada tempatnya 10 

2 Merusak lingkungan dan pralatan sekolah (meja, kursi, 
taman, kran air, scalar lampu, cret-coret,dll) 

25 

3 Merusak alat-alat penunjang KBM (Kegiatan Belajar 
Mengajar) 

25 

4 Tidak memakai badge OSIS, lokasi, logo, tanda 
pangkat, topi sekolah 

5 
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5 Badge tidak dijahit 5 

6 Tidak memakai pakaian seragam sekolah dan seragam 
olah raga 

10 

7 Baju tidak dimasukan atau memakai seragam tidak rapih  5 

8 Tidak memakai sepatu atau memakai sepatu tidak 
berwarna hitam 

10 

9 Tidak memakai kaos kaki putih atau memakai kaos kaki 
tidak kelihatan  

5 

10 Menulis, menggambar, menyablon, mencetak seragam 
sekolah, topi sekolah dan seragam olah raga 

10 

11 Memakai jaket, topi bebas dan atribut lainnya 5 

12 Memakai kalung, giwang, gelang dan menindik anggota 
badan bagi siswa putra  

10 

13 Model rambut tidak pada tempatnya (gondrong, kliwir, 
rambut berwarna dll) 

10 

14 Tidak memakai ikat pinggang atau memakai tidak sesuai 
ketentuan  

5 

15 Tidak ikut upacara, senam maupun kegiatan sekolah 
lainnya  

5 

16 Pemalsuan 25 

17 Pencurian dan perjudian 50 

18 Meminta dengan paksa/pemerasan 25 

19 Pencemaran nama baik sekolah 50 

20 Membeli, membawa/menghisap rokok  25 

21 Membeli, membawa, meggunakan Narkoba/minuman 
keras    

75 

22 Menerobos/melompati pagar, jendela sekolah  20 

23 Berkelahi dengan sesama teman  50 

24 Berkelahi dengan orang lain 25 

25 Berbicara tidak sopan/tidak senonoh terhadap guru, 
karyawan dan siswa 

25 

26 Ancaman terhadap guru/ karyawan 50 

27 Menganiaya terhadap guru/ karyawan dan siswa 75 

28 Membawa senjata tajam 40 

29 Membawa komik/ majalah/gambar dan alat-alat asusila 25 

30 Menghilangkan buku perpustakaan 20 
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4.02. Persiapan Penelitian 

Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum memulai penelitian. 

Persiapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua macam skala yaitu Skala Perilaku Kepatuhan 

dan Skala Kontrol Diri.Kedua skala disusun berdasarkan beberapa aspek dari 

variabel yang telah ditentukan.Skala yang dibagikan tersebut berbentuk tertutup 

yaitu, subjek diminta memilih jawaban sesuai dengan pilihan alternatif jawaban yang 

tersedia. 

1. Skala Perilaku Kepatuhan 

Skala yang digunakan untuk mengukur perilaku kontrol diri disusun 

berdasarkan dari beberapa dimensi yaitu mempercayai (belief), menerima (accept), 

dan melakukan (act). Jumlah keseluruhan item pada skala ini adalah 18 item yang 

terbagi atas 9 item favourable dan 9 item unfavourable. Sebaran item Perilaku 

Kepatuhan dapat diihat pada tabel 4.02. 

 

 

31 Mengambil barang milik teman 20 

32 Membawa sepeda motor ke sekolah dan lingkungan di 
sekolah 

10 

33 Naik mobil bak terbuka pada saat berangkat dan pulang 
sekolah 

10 

34 Nongkrong/kongkow di warung tempat umum pada saat 
jam pelajaran dan pada saat pulang sekolah 

10 

35 Pacaran  25 

36 Perbuatan asusila dan SARA 75 

37 Melaksanakan perkawinan/pernikahaan 100 
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Tabel 4.02.Sebaran Item Skala Perilaku Kepatuhan 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumla
h 

 
Mempercayai (belief) 

 
1,7,13 

 
4,10,16 

 
6 

 
Menerima (accept) 

 
2,8,14 

 
5,11,17 

 
6 

 
Melakukan (act) 

 
3,9,15 

 
6,12,18 

 
6 

 
Jumlah 

 
9 

 
9 

 
18 

 

 

2. Skala Kontrol Diri 

Skala yang digunakan untuk mengukur perilaku kontrol diri disusun 

berdasarkan dari beberapa aspek yaitu kemampuan mengontrol perilaku, 

kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau  

kejadian, kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, kemampuan 

mengambil keputusan. Jumlah keseluruhan item pada skala ini adalah 30 item 

yang terbagi atas 15item favourable dan 15 itemunfavourable.Sebaran item kontrol 

diri dapat diihat pada tabel 4.03. 
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Tabel 4.03.Sebaran Item Skala Kontrol Diri 
 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Kemampuan 
mengontrol 
perilaku 

1, 11,21 6,16,26 6 

Kemampuan 
mengontrol 
stimulus 

2,12,22 7,17,27 6 

Kemampuan 
mengantisipasi 
suatu peristiwa 
atau  kejadian 

3,13,23 8,18,28 6 

Kemampuan 
menafsirkan 
peristiwa atau 
kejadian 

4,14,24 9,19,29 6 

Kemampuan 
mengambil 
keputusan 

5,15,25 10,20,30 6 

Jumlah 15 15 30 

 

4.02.02.      Permohonan Ijin Penelitian  

Persiapan sebelum pengambilan data diawali dengan pengurusan surat 

pengantar pada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

untuk melakukan penelitian Di SMP Kartika III-1 Semarang. Surat permohonan ijin 

penelitian dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang 

dengan No.Surat0297/B.7.3/FP/X/2018 tertanggal 03 Oktober 2018. Peneliti 

kemudian mengajukan surat ijintersebutkepada Kepala SMP Kartika III-1 Semarang. 

Setelah mendapat persetujuan, peneliti dibantu oleh guru bimbingan konseling untuk 

mengambil data kepada siswa. Proses penelitian dilakukan pada tanggal 04 Oktober 

2018. 
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4.03. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode tryout terpakai yang artinya hasil dari uji 

coba pertama langsung digunakan untuk uji validitas, reliabilitas, uji asumsi serta 

analisis data. 

Penelitian dilaksanakan pada 04 Oktober 2018, peneliti dalam pembagian 

skala tidak bisa ikut mengawasi sehingga guru bimbingan konseling sekolah yang 

membagikan skala kepada siswa hal ini dikarenakan pihak sekolah tidak bisa 

manjanjikan kapan penelitian dimulai. Skala dibagikan kepada seluruh siswa kelas 

VIII SMP Kartika III-1 yang hadir pada hari itu. Subjek pada penelitian ini berjumlah 

94 siswa. Pembagian skala dimulai setelah jam pelajaran selesai agar tidak 

mengganggu jalannya proses belajar mengajar.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswa SMP Kartika III-1 kelas VIII 

yang mana berjumlah 109 siswa. Maka dari itu peneliti menitipkan 110 skala kepada 

guru bimbingan konseling untuk diberikan pada siswa. Peneliti mengambil skala yang 

sudah diisi pada 05 Oktober 2018, skala yang terisi berjumlah 94 sedang sisanya 

kosong karena beberapa siswa tidak hadir pada hari pembagian skala. 

 

4.04. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Korelasi Product 

Moment yang kemudian dikoreksi kembali dengan menggunakan teknik koreksi Part 

Whole. Sedangkan uji Reliabilitas alat ukur menggunakan teknik koefisien Alpha dari 

Cronbach. 

 

 



39 
 
 

 
 

4.04.01. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Kepatuhan 

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS, uji validitas 

perilaku kepatuhan diperoleh hasil bahwa dari 18 item terdapat lima item yang 

dinyatakan gugur dan 13 item dinyatakan valid. Item yang dinyatakan valid yaitu 

sebanyak 13 item dengan koefisian validitas antara 0,424 sampai dengan 0,649 

dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. 

Hasil uji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach diperoleh sebesar 0,853. 

Hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran C-1. Sebaran item valid dan gugur skala 

kontrol diri dapat dilihat pada tabel 4.04. 

 

Tabel 4.04.Sebaran Valid dan Gugur Skala Perilaku Kepatuhan 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah 

Mempercayai (belief) 1,7,13 4,10*,16* 4 

Menerima (accept) 2,8,14* 5,11*,17 4 

Melakukan (act) 3,9,15 6,12,18* 5 

Jumlah 8 5 13 

  

Keterangan : 

- Tanda (*): Item gugur 
 
 

4.04.02. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kontrol Diri 

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS, uji validitas 

kontrol diri diperoleh hasil bahwa dari 30 item terdapat tujuh item yang dinyatakan 

gugur dan 23 item dinyatakan valid. Item yang dinyatakan valid yaitu sebanyak 23 

item dengan koefisian validitas antara 0,175 sampai dengan 0,488 dengan 

menggunakan taraf signifikansi 5%. 
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Hasil uji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach diperoleh sebesar 0,791. 

Hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran C-2. Sebaran item valid dan gugur skala 

kontrol diri dapat dilihat pada tabel 4.05. 

Tabel 4.05.Sebaran Valid dan Gugur Skala Kontrol Diri 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Kemampuan 
Mengontrol 
Perilaku 

1*, 11,21 6,16,26 5 

Kemampuan 
Mengontrol 
Stimulus 

2,12,22 7,17*,27* 4 

Kemampuan 
Mengantisipasi 
Suatu Peristiwa 
Atau  Kejadian 

3*,13,23 8,18,28 5 

Kemampuan 
Menafsirkan 
Peristiwa Atau 
Kejadian 

4*,14,24 9,19,29 5 

Kemampuan 
Mengambil 
Keputusan 

5*,15,25 10*,20,30 4 

Jumlah 11 12 23 

    

Keterangan : 

- Tanda (*): Item gugur 
 


