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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

Setelah mendapatkan data penelitian yang diperlukan, selanjutkan akan 

dilakukan uji asumsi. Uji asumsi terdiri atas uji normalitas dan uji linearitas.Uji 

normalitas dilakukan untuk menilai sebaran data, apakah sebaran data tersebut 

normal atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel 

memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

1. Uji Normalitas 

1) Perilaku Kepatuhan 

Uji normalitas terhadap Perilaku Kepatuhan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan hasil sebesar 0,322  dengan p>0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa skor perilaku kepatuhan berdistribusi normal.Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-1. 

2) Kontrol Diri 

Uji normalitas terhadap kontrol diri menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan hasil sebesar 0,599 dengan p>0,05. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa skor kontrol diri berdistribusi normal. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D-1. 
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2. Uji Linieritas 

Setelah mendapat hasil dari uji normalitas, selanjutnya peneliti melakukan uji 

linieritas. Hasil uji linieritas antara variabel perilaku kepatuhan dengan variabel 

kontrol diri menunjukkan nilai Flinier=56,842 dengan (p<0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara variabel kontrol diri dengan variabel perilaku kepatuhan 

bersifat linier. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-2. 

 

5.01.02. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, peneliti selanjutnya melakukan uji hipotesis. 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan progam Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) Versi 16.0 for Windows. Teknik dalam mencari korelasi antara 

kontrol diri dengan perilaku kepatuhan adalah dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment.  Hasil analisis data yang diperoleh yaitu rxy =0,618 dengan p<0,01. 

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima yaitu bahwa terdapat hubungan 

positif antara kontrol diri dengan perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah. 

Semakin tinggi kontrol diri maka semakin tinggi perilaku kepatuhan dan sebaliknya. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E. 

5.02. Pembahasan 

Hasil analisis korelasi product moment menunjukkan bahwa hipotesis pada 

penelitian ini diterima yang berarti terdapat hubungan positif antara kontrol diri 

dengan perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai rxy=0,618 dengan p<0,01. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pujawati (2016), menunjukkan adanya korelasi positif antara kontrol 
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diri dengan perilaku disiplin pada santri pondok pesantren darussa’adah Samarinda, 

yaitu semakin tinggi kontrol diri maka akan semakin tinggi pula perilaku disiplin 

sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka semakin rendah pula perilaku disiplin. 

Penelitian ini juga memperkuat penelitian Rianti dan Rahardjo (2014) yang 

menyatakan bahwa Individu dengan kontrol diri yang baik sangat memperhatikan 

cara yang tepat dalam berperilaku, bertanggung jawab sesuai dengan tata tertib yang 

ada namun sebaliknya individu dengan kontrol diri rendah cenderung perilakunya 

menyimpang dari aturan-aturan yang ada.  

Adapun penelitian lain membuktikan adanya hubungan negatif yang signifikan 

antara kontrol diri dengan perilaku  membolos  siswa  dengan  diperolehnya  besar  

koefisien  korelasi,  yaitu -0,289  dengan  signifikansi  0,000 yang berarti apabila 

kontrol diri ditingkatkan menjadi  lebih  tinggi,  maka  perilaku  membolos  berkurang,  

atau  sebaliknya  apabila  kontrol  diri  rendah, maka akan mengakibatkan jumlah 

perilaku membolos meningkat (Putri, 2017). 

Berdasarkan penjelasan dari hasil beberapa penelitian diatas maka dapat 

dikatakan bahwa kontrol diri memiliki hubungan terhadap perilaku kepatuhan 

mengikuti tata tertib sekolah pada siswa SMP Kartika III-1. Tata tertib Di SMP Kartika 

III-1 merupakan suatu hal yang harus dipaatuhi karena apabila tidak dipatuhi maka 

siswa akan mendapat point pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggarannya. Siswa 

yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil akan diberi hukuman dari wali kelas 

atau langsung dari guru kelas kemudian jika point yang terkumpul semakin banyak 

maka akan ditangani oleh guru bimbingan konseling atau kepala sekolah.  

Kontrol diri yang baik dapat membantu siswa dalam berperilaku sesuai 

dengan tata tertib sekolah sehingga terhindar dari perilaku ketidakpatuhan yang 
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termasuk dalam kenakalan remaja. Menurut Jensen dalam buku psikologi remaja, 

anak yang mengingkari status sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari 

rumah, melawan perintah orang tua dan sebagainya walaupun belum termasuk 

dalam pelanggaran hukum dalam arti sesungguhnya akan tetapi kelak remaja ini 

dapat melakukan pelanggaran terhadap orang lain sehingga dikategorikan sebagai 

kenakalan (dalam Sarwono, 2011). Siswa yang memiliki kontrol diri rendah akan 

memiliki kemungkinan untuk melakukan pelanggaran yang semestinya tidak 

dilakukan oleh seorang pelajar, perilaku tersebut diantaranya adalah membolos, tidak 

mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, tidak mengikuti pelajaran, membuat 

kegaduhan dalam kelas, dan sebagainya (Rianti & Rahardjo, 2014). 

Sumbangan efektif (SE) kontrol diri sebesar 38,19% hal ini berarti sebagian 

besar kontrol diri memiliki hubungan terhadap perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib 

sekolah. Sisanya sebesar 61,81% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitukondisi 

emosi, penyesuaian diri terhadap sekolah, keluarga, hubungan dengan teman 

sebaya, sistem sekolah yang berupa kebijakan peraturan, demografi (usia, suku, 

jenis kelamin), figur guru, hukuman yang diberikan oleh guru, kesehatan jiwa, 

ketidakmampuan anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah, kemampuan intelektual. 

Kontrol diri dapat menjadi penghubung yang baik bagi remaja supaya dapat 

terhindar dari perilaku ketidakpatuhan.Kontrol diri memiliki beberapa aspek yaitu 

kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan 

mengantisipasi atau mencegah suatu kejadian, kemampuan menafsirkan kejadian 

atau peristiwa, kemampuan mengambil keputusan. 

Kemampuan mengontrol perilaku dapat dilihat dari kesiapan siswa terhadap 

respons yang secara langsung memengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang 
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tidak menyenangkan, misalnya saat seorang siswa mampu menjaga ketenangan 

dirinya saat di kelas. Kemampuan mengontrol stimulus dapat dilihat dari bagaimana 

siswa mampu mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus tidak dikehendaki, 

misalnya saat siswa mampu menolak ajakan teman apabila tidak sesuai dengan tata 

tertib. Kemampuan mengantisipasi dapat dilihat saat siswa mampu mengolah 

informasi untuk mengantisipasi peristiwa yang akan terjadi, misalnya saat siswa 

dapat berpikir sebab akibat dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Kemampuan 

menafsirkan kejadian atau peristiwa dapat dilihat saat siswamampu memperhatikan 

keadaan atau peristiwa dari sudut pandang positif, misalnya saat siswa mampu untuk 

mengambil sisi positif saat dinasehati guru. Kemampuan mengambil keputusan dapat 

dilihat dari bagaimana siswa mampu menentukan suatu tindakan berdasarkan apa 

yang diyakini, misalnya saat siswa mampu untuk memutuskan suatu tindakan dengan 

matang tanpa terburu-buru. 

Hasil penelitian terhadap variabel kontrol diri diperoleh mean empirik (Me) 

sebesar 87,69 jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh)  sebesar 57,5 dengan 

standar deviasi hipotetik (SDh) sbesar 11,5 maka dapat dikatakan bahwa pada saat 

penelitian subyek memiliki tingkat kontrol diri yang tergolong tinggi, begitupun 

terhadap variabel perilaku kepatuhan diperoleh mean empirik (Me) sebesar 53,94 jika 

dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh)  sebesar 32,5 dengan standar deviasi 

hipotetik (SDh) sebesar 6,5 maka dapat dikatakan bahwa pada saat penelitian subyek 

memiliki tingkat kepatuhan yang tergolong tinggi. Koefisien korelasi antara kontrol diri 

dengan perilaku kepatuhan r= 0,618, hasil ini termasuk dalam kategori korelasi yang 

sangat kuat sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat 

kuat antara kontrol diri dengan perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah 
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sehingga ketika hasil kontrol diri pada siswa tinggi maka hasil perilaku kepatuhan 

juga bisa ikut tinggi. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan permasalahan 

yang diungkap pada bab satu yang menyatakan masih terdapat kasus 

ketidakpatuhan yang sering terjadi di sekolah tersebut, hal ini tidak menutup 

kemungkinan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor lain selain kontrol diri yang 

bisa memengaruhi perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah yaitu diantaranya 

faktor keluarga, hubungan teman sebaya, peraturan sekolah, demografi, figur guru, 

dan hukuman yang diberikan guru, lingkungan masyarakat. 

Penelitian ini tentunya tidak luput dari beberapa kelemahan yang dapat 

memengaruhi penelitian diantaranya, yaitu: 

1. Penelitian menggunakan informed consent yang disertai identitas namadan 

pengisian skala dibagikan oleh guru BK sehingga ada kemungkinan ini 

berpengaruh terhadap subyek dalam mengisi skala kurang sesuai dengan fakta 

yang ada. 

2. Peneliti tidak dapat mengawasi proses pengisian skala secara langsung 

sehingga siswa tidak bisa bertanya apabila ada pertanyaan yang kurang jelas. 

3. Peneliti menggunaan metode tryout terpakai sehingga dapat menimbulkan hal-

hal yang dapat mencemari hasil penelitian ini. 

4. Skala menyangkut perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib tergolong sedikit 

sehingga ada kemungkinan kurang dapat menggali perilaku kepatuhan pada 

siswa-siswa tersebut. 


