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ABSTRACT 

 
The aim of this study is to examine the relationship between self concept 

and learning motivation toward the inclination of students’ truancy behavior 
empirically. Knowing the influence of self concept and learning motivation 
toward the inclination of students’ truancy behavior. The sample of this study is 
the students of SMA Negeri Colomadu. The measurement that was used in this 
study is self-concept’s scale, learning motivation’s scale and the inclination of 
students’ truancy behavior. The technique of analysis data that was used is double 
regression analysis. Based on the data analysis the regression of F is 69,741 where 
p = 0,000 (p<0, 01). First hypothesis is accepted, there is a significant relationship 
between self concept and learning motivation toward the inclination of students’ 
truancy behavior. The second hypothesis is accepted. The result is – 0,488 where 
is p = 0,000 (p<0, 01) so, there is a negative relationship between self concept and 
learning motivation toward the inclination of students’ truancy behavior. Third 
hypothesis also accepted. The result is – 0,515 where is p = 0,000 (p<0, 01) so, 
there is a negative relationship between self concept and learning motivation 
toward the inclination of students’ truancy behavior. The subject of self-concept is 
in the average rate. The learning motivation scale of the students’ motivation in 
learning is in the average rate. The scale of the inclination of truancy behavior 
through this subject of this study is low. The effective influence of self-concept 
and motivation toward the inclination of students’ truancy behavior is 34, 3% it is 
shown by the coefficient of determinant, where is R square = 0, 343, it means that 
there is 65,7% of the other factors that influence of the inclination of students’ 
truancy behavior beside the self-concept and motivation itself. Based on this study 
it can be concluded that there is a significant relationship  between self concept 
and learning motivation toward the inclination of students’ truancy behavior.  
  
Keywords: self concept, learning motivation, the inclination of students’ truancy 
behaviour.  
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan antara 
konsep diri dan motivasi belajar dengan kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa, mengetahui sumbangan konsep diri dan motivasi belajar terhadap 
kecenderungan perilaku membolos pada siswa. Sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri Colomadu. Alat ukur dalam penelitian 
ini menggunakan skala konsep diri, skala motivasi belajar dan skala 
kecenderungan perilaku membolos. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi ganda. Berdasar hasil analisis  data diperoleh hasil F 
regresi sebesar 69,741 dengan p = 0,000 (p < 0,01), hipotesis pertama diterima, 
ada hubungan yang sangat signifikan antara konsep diri dan motivasi belajar 
dengan kecenderungan perilaku membolos,  hipotesis kedua diterimah, diperoleh 
hasil sebesar -0,488 dengan p = 0,000 (p < 0,01), ada hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara konsep diri dengan kecenderungan perilaku membolos, 
hipotesis ketiga diterima diperoleh hasil sebesar – 0,515 dengan p = 0,000 (p < 
0,01), ada hubungan yang negatif yang sangat signifikan antara motivasi belajar 
dengan kecenderungan perilaku membolos. Konsep diri subyek tergolong sedang.  
Motivasi belajar pada subyek penelitian tergolong sedang. Kecenderungan 
perilaku membolos pada subyek penelitian tergolong rendah. Sumbangan efektif 
konsep diri dan motivasi belajar terhadap kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa sebesar 34,3 % ditunjukkan dari koefisien determinan R Square = 0,343, ini 
berarti masih terdapat 65,7 % faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan 
perilaku membolos di luar variabel konsep diri dan motivasi belajar. Berdasar 
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat 
signifikan antara konsep diri dan motivasi belajar terhadap dengan perilaku 
membolos pada siswa. 

 
Kata kunci : konsep diri, motivasi belajar, kecenderungan perilaku membolos 
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Latar Belakang Masalah 
Perilaku membolos di kalangan 

pelajar kiranya bukan hal yang baru bagi 
setiap siswa di sekolah. Tidak hanya 
terjadi pada siswa putra, siswa putri pun 
juga kerap melakukan kegiatan ini. Ada 
yang melakukannya secara pribadi, tetapi 
cukup banyak juga yang melakukannya 
secara berkelompok, Fenomena membolos 
yang dilakukan para siswa di sekolah 
dapat dipahami sebagai tindakan perilaku 
salah, di mana siswa menyelesaikan 
masalahnya melalui jalan pintas yang 
menurut mereka sebagai solusi terbaik atas 
masalah yang mereka alami. Bagi pihak 
sekolah, tentu tindakan ini telah melanggar 
peraturan atau tata tertib yang berlaku 
(Mukhlis, 2009).  

Kartono (2000), membolos akan 
menyebabkan gagal dalam pelajaran, 
mengganggu kegiatan belajar teman-teman 
sekelas dan masih banyak akibat yang 
ditimbulkan. Diantara akibat dari 
membolos yaitu dia akan bergaul dengan 
teman-teman yang tidak baik atau 
terjerumus dalam pergaulan bebas yang 
akan menyebabkan banyak lagi kenakalan-
kenakalan remaja yang lain. 

Membolos merupakan salah satu 
kenakalan siswa yang dalam 
penanganannya diperlukan perhatian yang 
sangat serius, dan perilaku membolos tidak 
dapat sepenuhnya dihilangkan dari 
kehidupan siswa, tetapi usaha 
meminimalkan perilaku tersebut tetap 
haruslah ada. Pada fase remaja merupakan 
masa transisi dan masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa. Banyak perubahan 
yang terjadi pada masa remaja ini baik 
secara fisik maupun secara psikis, 
sehingga dalam perkembangannya tidak 
semua anak menghayati proses 
perkembangan tersebut berhasil dengan 
baik bahkan sering terjadi hambatan dan 
konflik (Ridlowi, 2009). 

Kearney (2001), mengatakan 
bahwa faktor pendukung munculnya 
perilaku membolos sekolah pada remaja 
ini dapat dikelompokkan menjadi tiga 
yaitu faktor sekolah, personal dan 
keluarga. Faktor sekolah yang berisiko 
meningkatkan munculnya perilaku 
membolos pada remaja antara lain 
kebijakan mengenai pembolosan yang 
tidak konsisten, interaksi yang minim 
antara orang tua siswa dengan pihak 
sekolah, guru-guru yang tidak suportif, 
atau tugas-tugas sekolah yang kurang 
menantang bagi siswa.  

Faktor personal terkait dengan 
konsep diri yang merupakan pandangan 
atau keyakinan diri terhadap keseluruhan 
diri, baik yang menyangkut kelebihan 
maupun kekurangan diri sehingga 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
keseluruhan perilaku yang ditampilkan 
serta menurunnya motivasi atau hilangnya 
minat akademik siswa. Sedangkan faktor 
keluarga meliputi pola asuh orang tua atau 
kurangnya partisipasi orang tua dalam 
pendidikan anak. Ketiga faktor tersebut 
dapat muncul secara terpisah atau 
berkaitan satu sama lain. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka 
dapat dirumuskan permasalahannya adalah 
apakah konsep diri dan motivasi belajar 
memberi kontribusi terhadap munculnya 
kecenderungan perilaku membolos? 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara konsep diri 
dan motivasi belajar dengan 
kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa, mengetahui hubungan antara 
konsep diri dengan kecenderungan 
perilaku membolos pada siswa, 
mengetahui hubungan motivasi belajar 
dengan kecenderungan perilaku membolos 
pada siswa.  

 
Relasi antara Konsep Diri dengan 

Kecenderungan Perilaku Membolos 
Kearney (2001), mengatakan 

bahwa perilaku membolos disebabkan oleh 
tiga hal, yaitu: lingkungan sekolah, 
keluarga dan diri siswa itu sendiri. Faktor 
diri siswa ini termasuk konsep diri dan 
motivasi belajar. 

Konsep diri mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap keseluruhan perilaku 
seseorang. Membolos sekolah merupakan 
gejala dari kosep diri yang negatif yang 
bersifat tidak memiliki integritas dan 
pemantapan diri pada siswa yang terjadi di 
sekolah (Saad, 2003). 

Yusuf (2006), sekolah merupakan 
faktor penentu bagi perkembangan 
kepribadian anak, baik dalam 
berfikir,bersikap maupun berperilaku. 

Anak yang hadir di sekolah akan 
berpengaruh secara dini seiring dengan 
perkembangan konsep dirinya. Anak yang 
rajin masuk sekolah kemungkinan akan 
dipengaruhi oleh kepribadian yang 
berkembang di sekolah termasuk 
perkembangan konsep dirinya. 

Konsep diri dan kematangan emosi 
adalah suatu komposisi, kematangan 
emosi ada di dalam konsep diri dan konsep 
diri ada di dalam kematangan emosi. 
Aspek pengendalian diri di dalam konstruk 
kematangan emosi identik dengan aspek 
konsep diri emosional di dalam konstruk 
konsep diri. Komposisi kematangan emosi 
tinggi dan konsep diri tinggi merupakan 
variabel psikologi yang memprediksi 
keluaran perilaku negatif, yaitu kenakalan 
remaja yang tinggi, hubungan simultan 
yang searah dan signifikan antara 
kematangan emosi dan konsep diri dengan 
kenakalan remaja karena keterlibatan 
konsep diri yang tinggi (Muawanah dkk, 
2012). Keterkaitan antara konsep diri 
dengan perilaku membolos dapat dilihat 
dalam hasil penelitian Maria (2007) yang 
menyatakan bahwa konsep diri membawa 
pengaruh terhadap kecenderungan 
kenakalan remaja, dan salah satu bentuk 
kenakalan remaja tersebut adalah perilaku 
membolos siswa.  
 
Relasi antara Motivasi Belajar dengan 

Kecenderungan Perilaku Membolos 
Beberapa studi mengenai 

membolos di SMA mengungkap bahwa 
ketika preferensi gaya belajar mereka 
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diipenuhi dan prefensi waktu dengan 
jadwal akademis mereka, maka tingkat 
kehadadiran mereka semakin membaik 
secara dramatis. Kehadiran dan motivasi 
belajar akan meningkat apabila mereka 
diajar oleh guru yang berbeda dengan  
guru saat mereka membolos (Prashning, 
2007). 

Hampir semua anak yang 
menghadapi masalah belajar akhirnya 
menimbulkan masalah perilaku. Anak-
anak ini pada mulanya mengalami 
kegagalan, frustrasi dan perhatian negatif 
dan biasanya memberikan reaksi yang 
tidak dapat diterima. Anak yang 
mengalami masalah di sekolah juga akan 
mengalami frustrasi, anak membutuhkan 
lingkungan belajar yang positif yang 
memberikan motivasi untuk 
meminimalisasi frustrasi yang 
menyebabkan siswa melakukan perilaku 
membolos (Collins,2007). 

Menurut Asrori (2008),terdapat dua 
aspek dalam teori motivasi belajar, yaitu: 
motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar 
yang merupakan usaha pembentukan dari 
orang lain, misalkan: misalkan dorongan 
yang berasal dari lingkungan dan dari 
keluarga, seorang siswa yang biasanya 
kurang rajin masuk sekolah kemudian 
menjadi masuk sekolah karena malu 
dengan lingkungan tempat tinggal atau 
karena dorongan keluarga. Motivasi 
intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari 
dalam diri seseorang. Misalnya seorang 
siswa tanpa disuruh oleh siapapun, setiap 

hari rajin berangkat masuk sekolah karena 
kesadarannya sebagai pelajar. 

Keterkaitan antara motivasi belajar 
dengan membolos dapat dilihat dalam 
hasil penelitian yang dilakukan Nilsen 
(2009) bahwa motivasi belajar siswa 
berpengaruh signifikan terhadap perilaku 
akademik siswa, dan membolos 
merupaakan salah satu bentuk perilaku 
siswa. 
 
Relasi antara Konsep Diri dan Motivasi 

Belajar dengan Kecenderungan 
Perilaku Membolos 

Menurut Kartono (2000), bahwa 
membolos dapat menimbulkan dampak 
negatif pada diri sendiri dan orang lain. 
Kaitannya dengan sekolah adalah siswa 
pembolos akan ketinggalan materi 
pelajaran dan juga berdampak pada 
prestasi belajarnya. Dampak yang lebih 
parah adalah merusak citra sekolah, untuk 
itu perilaku membolos harus ditangani 
segera secara tepat agar tidak bertambah 
parah. Dalam menangani perilaku 
membolos di sekolah perlu diidentifikasi 
terlebih dahulu penyebab atau indikator 
yang berkaitan dengan perilaku membolos 
siswa.  

Kearney (2001), mengatakan 
bahwa perilaku membolos disebabkan oleh 
tiga hal, yaitu: lingkungan sekolah, 
keluarga dan diri siswa itu sendiri. Faktor 
diri siswa ini termasuk konsep diri dan 
motivasi belajar. 

Hipotesis dalam penelitian ini ada 
hubungan negatif yang signifikan antara 
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konsep diri dan motivasi belajar dengan 
kecenderungan perilaku membolos. Ada 
hubungan negatif yang signifikan antara 
konsep diri dengan kecenderungan 
perilaku membolos. Ada hubungan negatif 
yang signifikan antara motivasi belajar 
dengan kecenderungan perilaku 
membolos. 

 
Metode Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini 
adalah: Kecenderungan perilaku 
membolos adalah hasrat atau dorongan 
untuk tidak masuk sekolah atau tidak 
mengikuti pelajaran dengan atau tanpa 
alasan yang tidak bisa dipertanggung 
jawabkan. Untuk mengungkap 
kecenderungan perilaku membolos 
disusun berdasar jenis-jenis perilaku 
membolos berdasar yaitu: kehadiran fisik 
dan keikutsertaan pelajaran.  

Konsep diri adalah cara pandang 
individu terhadap dirinya secara utuh, baik 
fisik, emosi, intelektual, sosial dan 
spiritual. Konsep diri diungkap dengan 
skala konsep diri berdasar aspek-aspek 
konsep diri antara lain diri fisik, diri 
psikis, diri sosial, diri moral etik dan diri 
keluarga.  

Motivasi belajar adalah 
keseluruhan daya penggerak yang berupa 
kekuatan mental yang  mendorong 
terjadinya kegiatan belajar. Motivasi 
belajar diungkap dengan skala motivasi 
belajar disusun berdasarkan aspek-aspek 
dalam teori motivasi belajar, yaitu: aspek 
ekstrinsik dan aspek intrinsik.  

Populasi, Sampel dan Teknik 
Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 
se-kabupaten Karanganyar yang berjumlah 
2452 siswa. Karakteristik populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi 
kelas XI, yang umurnya sekitar 13 sampai 
dengan 15 tahun yang sedang  belajar  di 
SMA di wilayah Karanganyar tahun ajaran 
2011/2012, berdasar letak geografis, 
masing-masing sekolah terletak pinggir 
kawasan Karanganyar. Kurikulum, jumlah 
jam pelajaran / lama belajar serta jumlah 
mapel yang diajarkan sama. 

Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik Probability 
Sampling atau biasa disebut metode  
sampel random sampling. 1) untuk try out 
SMA Negeri 2 karanganyar diperoleh 
kelas XI IPS 1 yang siswanya berjumlah 
35 Orang, dan SMA Negeri Kerjo 
diperoleh kelas XI IPS 3 yang berjumlah 
30 orang. 2) untuk penelitian, semua siswa 
SMA Negeri Colomadu 

 
Metode Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 
analisis regresi ganda. Karena peneliti 
ingin mengetahui hubungan antara konsep 
diri (X1) dan motivasi belajar (X2) dengan 
kecenderungan perilaku membolos (Y). 

Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian menggunakan bantuan 
SPSS (Statistical Product and Service 
Solution) versi 16.0. 
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Hasil 
Setelah dilakukan uji asumsi, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan 
perhitungan untuk menguji hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini dengan 
analisis regresi ganda, diperoleh hasil F 
regresi sebesar 69,741, p = 0,000 (p < 
0,01) dengan koefisien determinan (R2) 
sebesar 0,343 atau 34,3 %. Berdasar hasil 
analisis regresi tersebut maka hipotesis 
diterima yaitu ada hubungan yang yang 
signifikan antara konsep diri dan motivasi 
belajar dengan kecenderungan perilaku 
membolos dengan sumbangan efektif 34,3 
%. Dari persamaan regresi bisa dicari 
sumbangan efektif masing-masing 
prediktor yaitu konsep diri mempunyai 
peran 15,4 % dan motivasi belajar 
mempunyai peran 18,9 %. 

Berdasar analisis regresi di atas 
dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang 
sangat signifikan antara konsep diri dan 
motivasi belajar dengan kecenderungan 
perilaku membolos. Ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara konsep diri 
dengan perilaku membolos. Ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara 
motivasi belajar dengan kecenderungan 
perilaku membolos. 

Berdasar hasil tambahan uji T 
terhadap kecenderungan perilaku 
membolos antara laki-laki dengan 
perempuan diperoleh p = 0,000 p < 0,001 
hasil tersebut menunjukkan ada perbedaan 
kecenderungan perilaku membolos antara 
anak laki-laki dan perempuan.  

Hasil analisis data antara konsep 
diri dan kecenderungan perilaku 
membolos menunjukkan koefisien korelasi 
rx1y sebesar -0,488 dengan p = 0,000 (p < 
0,01), berarti hipotesis diterima, ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara konsep diri dengan kecenderungan 
perilaku membolos. Semakin tinngi 
konsep diri siswa semakin rendah 
kecenderungan perilaku membolos, dan 
sebaliknya semakin rendah konsep diri 
siswa semakin tinggi kecenderungan 
perilaku membolos pada siswa.  

Hasil analisis data antara motivasi 
belajar dan kecenderungan perilaku 
perilaku membolos menunjukkan 
koefisien korelasi rx2y sebesar – 0,515 
dengan p = 0,000 (p < 0,01), berarti 
hipotesis diterima, ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara motivasi 
belajar dengan kecenderungan perilaku 
membolos. Semakin tinggi motivasi 
belajar siswa semakin rendah 
kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa, dan sebaliknya semakin rendah 
motivasi belajar pada siswa maka semakin 
tinggi kecenderungan perilaku membolos 
pada siswa.  

Berdasar hasil analisis kategori 
diketahui variabel konsep diri mempunyai 
rerata empirik sebesar 90,86 dan rerata 
hipotetik sebesar 92,5 yang berarti skala 
konsep diri pada subyek penelitian 
tergolong sebang. Variabel motivasi 
belajar diketahui mempunyai rerata 
empirik sebesar 72,77 dengan rerata 
hipotetik sebesar 65 yang berarti skala 
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motivasi belajar pada subyek penelitian 
tergolong sedang. Sedang variabel 
kecenderungan perilaku membolos 
mempunyai rerata empirik 49,42 dan 
rerata hipotetik sebesar 57,5 yang berarti 
skala kecenderungan perilaku membolos 
pada subyek penelitian tergolong rendah.  

 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data 
diketahui bahwa ada hubungan yang 
sangat signifikan antara konsep diri dan 
motivasi belajar terhadap kecenderungan 
perilaku membolos, diperoleh F regresi 
sebesar 69,741 dengan p = 0,000 (p < 
0,01). Ini menunjukan bahwa hipotesis 
pertama diterima, ada hubungan yang 
sangat signifkan antara konsep diri dan 
motivasi belajar dengan kecenderungan 
perilaku membolos. Konsep diri dan 
motivasi belajar dapat digunakan sebagai 
prediktor (variabel bebas) untuk mengukur 
kecenderungan perilaku membolos. 

Berdasar analisis data diketahui 
bahwa korelasi antara konsep diri  dan 
kecenderungan perilaku membolos 
menunjukkan korelasi nilai rx1y sebesar -
0,488 dengan p = 0,000 (p < 0,01), berarti 
hipotesis kedua diterima, ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara 
konsep diri dengan kecenderungan 
perilaku membolos. Semakin tinggi 
konsep diri semakin rendah 
kecenderungan perilaku membolosnya, 
dan sebaliknya semakin rendah konsep diri 
semakin tinggi kecendrungan perilaku 
membolosnya. 

Hal ini didukung oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Veensra, Lindenberg, 
Tinga dan Omel (2010) 
menggunangkapkan bahwa perhatian 
orang tua dan guru serta kurangnya 
orientasi personal adalah indikasi 
pembolosan, obligasi sosial dengan teman 
sekelas tidak mempengaruhi pembolosan. 
Adapun faktor yang mempengaruhi 
pembolosan jenis kelamin (menjadi anak 
laki-laki), perkembangaan pubertas yang 
cepat, perpisahan keluarga dan status 
ekonomi. Pengaruh kontrol diri pada 
pembolosan sebagian dimediasi oleh 
ikatan sosial. Dampak dari ikatan sosial 
kepada orang lain yang signifikan adalah 
norma yang relevan menunjukkan bahwa 
pembolosan awal sebagian bisa dicegah 
dengan membangun hubungan baik anak 
dengan orang tua ataupun anak dengan 
guru di sekolah. 

Garrison (2004) mengungkap 
bahwa alasan siswa tidak berangkat 
sekolah antara lain ketinggalan bus (30 %), 
kebanyakan tidur (2,8 %) dan sakit (3,7 
%), pembolosan pada siswa sekolah 
menengah antara umur 12 tahun sampai 16 
tahun, siswa laki-laki menunjukkan 
prosentasi 70,4 % dan siswa perempuan 
29,6 %. Ini menunjukkan bahwa 
pembolosan pada anak laki-laki lebih 
tinggi dari anak perempuan. 

Ahmad, Ghazali, dan Hasan juga 
mengungkap bahwa konsep diri dan 
prestasi belajar tidak saling langsung 
berhubungan tetapi lebih berkaitan dengan 
perilaku siswa. Sedangkan Maria (2007) 
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mengungkap bahwa konsep diri membawa 
pengaruh terhadap kenakalan remaja, 
semakin tinggi konsep diri semakin rendah 
kenakalan remaja, semakin rendah konsep 
diri semakin tinggi kenakalan remaja. 

Hasil analisis data antara motivasi 
belajar dan kecenderungan perilaku 
membolos menunjukkan nilai rx2y adalah  
-0,515 dengan p = 0,000 (p < 0,01), berarti 
hipotesis ketiga diterima, ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara 
motivasi belajar dan kecenderungan 
perilaku membolos pada siswa. Semakin 
tinggi motivasi belajar maka semakin 
rendah kecenderungan perilaku membolos 
pada siswa, dan sebaliknya semakin 
rendah motivasi belajar maka semakin 
tinggi kecenderungan perilaku membolos 
pada siswa. 

Hasil penelitian ini juga didukung 
oleh Nilsen (2009), motivasi belajar siswa 
berpengaruh terhadap perilaku akademik 
siswa yang akhirnya berpengaruh pula 
terhadap peningkatan prestasi siswa. 
Motivasi belajar yang tinggi akan 
membawa dampak terhadap peningkatan 
perilaku akademik siswa seperti rajin 
masuk sekolah, rajin belajar dan 
sebagainya, dan hal ini akan membawa 
dampak pula terhadap prestasi belajar 
siswa. 

Siswa yang memiliki konsep diri 
dan motivasi yang tinggi diharapkan 
mempunyai kecenderungan perilaku 
membolos yang rendah. Siswa yang 
mempunyai kecenderungan perilaku 
membolos yang rendah tidak akan mudah 

dipengaruhi orang lain atau tidak mudah 
terpengaruh untuk membolos, sehingga 
terhindar dari dampak-dampak negatif 
perilaku membolos. Siswa dapat 
bertanggung jawab menjalankan fungsinya 
sebagai pelajar yaitu dengan belajar yang 
tekun di sekolah dan di rumah, sehingga 
dapat tercapai cita-citanya menuju masa 
depan yang cerah. 

Penelitian ini juga mengetahui 
bahwa variabel konsep diri mempunyai 
rerata empirik sebesar 90,86 dan rerata 
hipotetik sebesar 92,5 yang berarti konsep 
diri subyek tergolong sedang. Variabel 
motivasi belajar mempunyai rerata empirik 
sebesar 72,77 dan rerata hipotetik sebesar 
65 yang berarti motivasi belajar pada 
subyek tergolong sedang. Sedangkan 
variabel kecenderungan perilaku 
membolos pada subyek  mempunyai rerata 
empirik  49,42 dan rerata hipotetik sebesar 
57,5 yang berarti skala kecenderungan 
perilaku membolos pada subyek tergolong 
rendah. 

Sumbangan efektif atau peranan 
konsep diri dan motivasi belajar terhadap 
kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa sebesar 33,4 % ditunjukkan R 
Square = 0,343 atau sebesar 34,3 % berarti 
masih terdapat 65,7 % faktor lain yang 
mempengaruhi kecenderungan perilaku 
membolos di luar variabel konsep diri dan 
motivasi belajar. Seperti usia, jenis 
kelamin, agresifitas dan lain-lain. 
Sumbangan efektif konsep diri terhadap 
kecederungan perilaku membolos sebesar 
15,4 % sedangkan motivasi belajar 
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terhadap kecenderungan perilaku 
membolos sebesar 18,9 % ini 
menunjukkan bahwa motivasi belajar 
mempunyai pengaruh lebih besar dari pada 
konsep diri. Ada perbedaan antara 
kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa laki-laki dan siswa perempuan, 
diperoleh p = 0,000, p < 0,01. 
Kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa laki-laki lebih tinggi dari pada siswa 
perempuan, ini ditunjukkan dengan 
melihat pada tabel group statistik, terlihat 
rata-rata (mean) untuk laki-laki adalah 
51,39 dan untuk perempuan 47,64. 

Hasil penelitian menunjukkan ada 
hubungan yang sangat signifikan antara 
konsep diri dan motivasi belajar dengan 
kecenderungan perilaku membolos. 
Namun generalisasi dari hasil-hasil 
penelitian ini terbatas pada populasi 
dimana penelitian dilakukan sehingga 
penerapan pada ruang lingkup yang lebih 
luas dengan karakteristik yang berbeda 
perlu dilakukan penelitian kembali agar 
dapat mengungkap hasil yang 
komprehensif khususnya yang berkaitan 
dengan kecenderungan perilaku 
membolos. 

 
Kesimpulan 

Berdasar hasil analisis data dan 
pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka disimpulkan bahwa 
kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa-siswi SMA Negeri se-kabupaten 
Karanganyar dipengaruhi oleh konsep diri 
dan motivasi belajar pada  siswa-siswinya. 

Kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa di Karanganyar tergolong rendah, 
sedangkan konsep diri dan motivasi 
belajar pada siswa-siswi Karanganyar 
tergolong sedang, konsep diri mempunyai 
peran sebesar 15,4 % terhadap 
kecenderungan  perilaku membolos, 
sedang motivasi belajar mempunyai  peran 
sebesar 18,9 %. Konsep diri dan motivasi 
belajar mempunyai peran sebesar        
34,3% terhadap kecenderungan perilaku 
membolos pada siswa-siswi di XI di 
Kabupaten Karanganyar, jadi masih ada 
65,7 % faktor lain yang mempengaruhi 
kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa-siswi kelas XI di Kabupaten 
Karanganyar, kecenderungan perilaku 
membolos di Kabupaten Karangayar pada 
siswa laki-laki mempunyai kecenderungan 
lebih tinggi dari pada siswa perempuan, 
untuk laki-laki mempunyai kecenderungan 
sebesar 51,39 dan untuk perempuan 47,64. 
 

Saran 
Pihak sekolah disarankan dapat 

memfasilitasi semua kegiatan belajar 
mengajar di sekolah, baik sarana prasarana 
maupun pelatihan-pelatihan bagi guru dan 
siswa. 

Peran guru bimbingan dan konseling 
sangat besar bagi terbentuknya generasi 
muda yang cerdas terampil dan beraklaq 
mulia, untuk itu diharapkan guru 
pembimbing lebih bisa membantu siswa 
untuk mengenali potensi-potensi yang 
dimiliki siswa agar dapat meningkatkan 
konsep diri siswa, serta lebih memberi 
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bimbingan agar siswa termotivasi untuk 
belajar giat, misalnya dengan 
memperbanyak layanan-layanan baik 
secara pribadi atau kelompok, serta sering 
mengadakan kerjasama dengan pihak-
pihak lain untuk lebih memantau tingkah 
laku peserta didik. 

Meningkatkan konsep diri dan 
membangun konsep diri yang positif 
sesuai dengan perannya, misalnya dengan 
belajar menyukai diri sendiri sebagai 
perannya sebagai pelajar laki-laki ataupun 
sebagai perempuan, mengembangkan 
pemikiran positif, perbaiki kualitas 
hubungan interpersonal, bersikap proaktif, 
menjaga keseimbangan hidup dan  ubah 
cara berkomunikasi. 

Penelitian ini masih jauh dari 
sempurna dan masih banyak kekurangan-
kekurangan yang perlu diperhatikan 
diantaranya adalah hasil penelitian yang 
tidak bisa digeneralisasikan secara lebih 
luas dan masih banyak variabel-variabel 
lain yang tidak diikutsertakan dalam 
penelitian ini. Oleh sebab itu untuk 
peneliti selanjutnya agar memperhatikan 
65,7 % variabel lain selain konsep diri dan 
motivasi balajar jika ingin malakukan 
penelitian yang terkait dengan 
kecenderungan perilaku membolos pada 
siswa. 
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