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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian berupa jawaban responden yang terkumpul dari 

masing-masing instrumen, kemudian diolah dan dianalisis dalam rangka 

menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini, maka dilakukan uji korelasi. Menurut Ghozali (2011) uji korelasi 

bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antar 

variabel . Jadi dengan uji korelasi ini dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel penelitian ini yaitu Persepsi terhadap 

Karakteristik Konselor Sekolah (X1) dan Self-Concealment (X2) memiliki 

hubungan dengan Minat Siswa Berkonseling (Y). 

 

A. Uji Asumsi 

Uji asumsi merupakan prasyarat yang dilakukan terlebih dahulu 

ketika akan melakukan uji hasil penelitian yang terdiri dari uji 

normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan mengetahui normal atau tidak 

suatu data distribusi dari variabel-variabel yang diteliti. Uji 

normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov Test. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk penentuan sebaran normal 

yaitu (Ghozali, 2011) : 
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- jika nilai signifikansi > 0,05 maka berarti data terdistribusi 

normal 

- jika nilai signifikansi < 0,05 maka berarti data tidak terdistribusi 

normal. 

Berdasarkan hasil uji Normalitas Kolmogorov Smirnov pada 

variabel persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah, self- 

concealment, dan minat siswa berkonseling menunjukkan taraf 

signifikansi berturut-turut yaitu 0,680; 0,742 dan 0,518 yang 

semuanya > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data 

dari semua variabel adalah normal. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran halaman 142 

 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat suatu kaitan secara 

linear mengenai variabel satu dengan variabel lainnya dengan 

kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

- jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti antar variabel 

memiliki hubungan linear. 

- jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti antar variabel tidak 

memiliki hubungan linear. 

Berdasarkan dua hasil uji linearitas, diperoleh nilai 

siginifikansi masing-masing 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel persepsi terhadap karakteristik konselor dan minat 
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siswa berkonseling memiliki hubungan yang linier atau 

membentuk garis lurus yang sama, begitu juga dengan hubungan 

antara variabel self-concealment dan minat siswa berkonseling. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran halaman 142 

 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau 

tidak. Uji Multikolinearitas diukur dengan menggunakan metode 

Tolerance dan Variance Inflationary Factor (VIF). Suatu model 

regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

- Memiliki nilai VIF kurang dari 10 

- Memiliki angka tolerance lebih besar dari 0,10 

Pada hasil uji multikolineritas menyatakan bahwa variabel-

variabel bebas semuanya memiliki nilai tolerance 0, 914 > 0,1 dan 

nilai VIF 1,904 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolineritas pada semua variabel bebas. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada halaman 143 

 

B. Uji Hipotesis ( Uji Korelasi ) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Pearson atau Pearson Product Moment Correlation. Cara 
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pengambilan keputusan dalam analisis korelasi yakni dengan melihat 

nilai signifikansi, jika nilai signifikansi < 0,01 maka terdapat korelasi, 

sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,01 maka tidak terdapat korelasi. 

 

Tabel 16. Uji Korelasi 

Correlations 

 

Persepsi 

terhadap 

Karakteristik 

Konselor 

Sekolah 

Self-

Concealment 

Minat Siswa 

Berkonseling 

Persepsi 

terhadap 

Karakteristik 

Konselor Sekolah 

Pearson Correlation 1 -,293** ,314** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 200 200 200 

Self-Concealment Pearson Correlation -,293** 1 -,495** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 200 200 200 

Minat Siswa 

Berkonseling 

Pearson Correlation ,314** -,495** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Data primer diolah tahun 2018. 

 

 

1. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Karakteristik Konselor 

Sekolah Dengan Minat Siswa Berkonseling 

Pada tabel 16 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (< 0,01) 

dan terdapat tanda bintang pada Pearson Correlation yang berarti 

ada korelasi yang signifikan. Nilai positif pada koefisien korelasi 

(0,314) artinya ada hubungan positif antara persepsi terhadap 
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karakteristik konselor sekolah dengan minat siswa berkonseling, 

semakin baik karakteristik konselor sekolah maka semakin tinggi 

pula minat siswa untuk berkonseling. Jadi, hipotesis 1 yang 

menyatakan bahwa “Ada hubungan antara persepsi terhadap 

karakteristik konselor sekolah dengan minat siswa berkonseling” 

diterima. 

 

2. Hubungan Antara Self-Concealment Dengan Minat Siswa 

Berkonseling 

Pada tabel .16 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (< 0,01) 

dan terdapat tanda bintang pada Pearson Correlation yang berarti 

ada korelasi yang signifikan. Nilai negatif pada koefisien korelasi    

(-0,495) artinya ada hubungan negatif antara self-concealment 

dengan minat siswa berkonseling. Semakin tinggi sikapnya untuk 

menutup diri semakin rendah minatnya untuk berkonseling. 

Semakin rendah sikapnya untuk menutup diri, semakin tinggi 

minatnya untuk berkonseling. Jadi, hipotesis 2 yang menyatakan 

bahwa “Ada hubungan antara self-concealment dengan minat 

siswa berkonseling” diterima. 

 

C. Pembahasan 

1. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Karakteristik Konselor 

Sekolah Dengan Minat Siswa Berkonseling 
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan yang 

positif antara persepsi terhadap karakteristik konselor sekolah 

dengan minat siswa berkonseling, semakin baik karakteristik 

konselor sekolah maka semakin tinggi pula minat siswa untuk 

berkonseling. 

Hasil wawancara dengan siswa SMA Kristen YSKI 

menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang 

dilaksanakan selama ini kurang diminati siswa. Masih adanya 

persepsi negatif terhadap konselor sekolah membuat siswa 

kurang berminat untuk melakukan konseling. Misalnya konselor 

sekolah dianggap sebagai polisi sekolah, suka menghukum siswa 

yang melakukan pelanggaran. Tindakan memanggil, memarahi, 

dan menghukum siswa adalah proses klasik yang seringkali 

menjadi label negatif bimbingan dan konseling di banyak sekolah. 

Persepsi negatif inilah yang harus dirubah. Para konselor 

diharapkan mampu merubah pemahaman siswa bahwa bimbingan 

dan konseling tidak hanya sebagai badan penanganan keamanan 

disiplin siswa saja, tetapi juga berfungsi untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan siswa. Tentu saja untuk melakukan 

hal ini diperlukan konselor-konselor yang memiliki karakteristik 

yang baik atau profesional. 

Kehadiran konselor yang profesional sangat dibutuhkan 

dalam layanan konseling di sekolah. Konselor dipilih atas dasar 



83 

 

 
 

kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman dan 

kemampuannya, karena kualifikasi tersebut dapat mendukung 

keberhasilan konselor dalam melaksanakan tugas. Banyak 

masalah siswa yang dalam pemecahannya memerlukan 

dukungan pengalaman, wawasan yang luas, kemampuan dan 

kepribadian dari seorang konselor sekolah. 

Kepribadian konselor turut mempengaruhi efektivitas 

hubungan konseling. Sebab kepribadian konselor tidak hanya 

bertindak sebagai pribadi semata, tetapi dapat dijadikan sebagai 

alat dalam meningkatkan kemampuan membantu kliennya. Ciri-ciri 

kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor menyangkut segala 

aspek kepribadian seperti dapat dipercaya, hangat, pendengar 

yang baik, konsentrasi, stabilitas emosi, kesabaran, keterbukaan, 

bersungguh-sungguh dan kreatif guna memperlancar pelaksanaan 

konseling. 

Pribadi konselor merupakan alat yang menentukan bagi 

adanya hasil-hasil positif konseling. Kondisi ini juga didukung oleh 

keterampilan konselor dalam mewujudkan sikap dasar dalam 

berkomunikasi dengan klien. Pemaduan secara harmonis dua alat 

ini yaitu pribadi dan keterampilan akan semakin memperbesar 

keefektifan kerja konselor. Keefektifan konselor akan membantu 

membuka peluang adanya hasil-hasil positif dari konseling yaitu 

klien dapat berbuat sesuatu secara lebih maju sebagaimana yang 
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dikehendakinya sebelum proses konseling. Siswa akan lebih 

tertarik memanfaatkan program layanan konseling jika siswa 

memiliki persepsi yang positif terhadap tenaga bimbingan yang 

memiliki kualitas pribadi yang baik dan bersahabat. Hal ini akan 

mendorong siswa untuk dapat lebih terbuka menyampaikan 

segala masalahnya karena meyakini bahwa konselor akan 

mendengarkan dan berusaha untuk membantu siswa (Nasution 

dkk, 2013). 

Dengan demikian maka seorang konselor dalam 

hubungannya dengan konseli haruslah “menghadirkan” dirinya 

sebagai pribadi yang menyenangkan dan menyayangi 

pekerjaannya. Apabila kepribadian seperti ini telah dimiliki 

konselor sekolah, diharapkan siswa akan memiliki minat untuk 

mengonselingkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya 

kepada konselor sekolah. 

 

2. Hubungan Antara Self-Concealment Dengan Minat Siswa 

Berkonseling 

Self-concealment atau menutup diri adalah kecenderungan 

sikap menyembunyikan informasi atau persoalan pribadi seperti 

pikiran, perasaan, tindakan, atau kejadian yang dianggap buruk 

atau memalukan tentang diri sendiri dari orang lain yang dilakukan 

secara sadar. 
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan 

negatif antara self-concealment dengan minat siswa berkonseling. 

Semakin tinggi sikapnya untuk menutup diri semakin rendah 

minatnya untuk berkonseling. Semakin rendah sikapnya untuk 

menutup diri, semakin tinggi minatnya untuk berkonseling. 

Pemahaman tentang konsep penutupan diri sangatlah 

penting bagi para konselor, karena fokus konseling seringkali 

melibatkan pembukaan diri rahasia siswa tentang permasalahan 

yang dihadapinya yang dapat membuat dirinya terganggu atau 

ketidaknyamanan diri siswa.  

Seseorang yang memiliki sikap menutup diri untuk membagi 

informasi pribadi akan membuat mereka lebih mungkin 

menghindari layanan-layanan konseling. Mereka tidak akan hadir 

sendiri dengan suka rela untuk berkonseling, maka konselor perlu 

memiliki hubungan yang baik dengan siswa selaku konseli. 

Konselor harus dapat menempatkan diri sebagai teman bagi 

siswa, lebih berempati dan mengerti perasaan siswa. Karena 

dengan adanya sikap menutup diri dari siswa, konselor harus bisa 

bekerjasama, menjalin hubungan yang dekat dan akrab dengan 

siswa agar dapat menyelami keberadaan siswa tersebut. 

Kemudian konselor mulai membangkitkan dorongan minat siswa 

tentang arti penting atau manfaat dari layanan konseling.  
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D. Keterbatasan dan Kelemahan   

Keterbatasan yang dimiliki peneliti menyebabkan penelitian ini 

tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Beberapa hal yang menurut 

peneliti menjadi kelemahan adalah : 

1. Penggunaan teori yang masih kurang sehingga pendalaman dan 

pengembangan materi penelitian ini masih kurang mendalam 

dalam penjelasannya. 

2. Ada beberapa kata atau kalimat dalam kuesioner yang sulit 

dipahami oleh responden sehingga peneliti harus menjelaskan 

beberapa kali di setiap kelas yang digunakan sebagai tempat 

penelitian. 

3. Jumlah aitem dan pilihan alternatif jawaban yang banyak dari 

setiap alat ukur , membuat subyek penelitian mengalami kesulitan 

untuk membedakan jawaban yang sesuai dengan pernyataan 

yang dibacanya dan menggambarkan tentang diri yang 

sebenarnya.  

 


