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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI SISWA DALAM KEGIATAN
EKSTRAKULIKULER TERHADAP KECENDERUNGAN

PERILAKU DELINKUEN
(Studi Pada Siswa Di SMA Negeri 13 Bandar Lampung)

oleh
ANISA FAJRIN

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan antara siswa yang
berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler terhadap kecenderungan perilaku
delinkuen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan
metode kausal. Jumlah sampel pada penelitian ini yakni sebanyak 72 orang
responden yang berpartisipasi dan 72 orang tidak berpartisipasi dalam kegiatan
ekstrakulikuler. Uji hubungan pada penelitian ini menggunakan olahan data
statistik Rank Spearman. Sedangkan Uji Beda variabel pada penelitian ini
menggunakan olahan data Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ada hubungan antara siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler
terhadap kecenderungan perilaku delinkuen dengan nilai koefiseon korelasi -0.329
dan Sig. (2-tailed) sebesar 0,005. Selain itu, ada perbedaan antara siswa yang
berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler terhadap
kecenderungan perilaku delinkuen dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar
0,000.

Kata Kunci : Hubungan, Kegiatan Ekstrakulikuler, Perilaku Delinkuen



ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN STUDENT PARTICIPANT IN
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES WITH TENDENCY

ON DELINKUEN BEHAVIOR
STUDI ON STUDENTS IN SENIOR HIGH SCHOOL 13 BANDARLAMPUNG

By

ANISA FAJRIN

The purpose of this study is to describe the correlation between students which
participate in extracuricular activities with tendency on delinkuen behavior. The
method that used in this study is using descriptive quantitative with causal method.
Total of the sample are 72 respondents which participating in extracurricular
activities and 72 respondents which not participating in extracurricular activities. The
correlation test in this study is using Rank Spearman statistical data
processed.Whereas, the different variable test in this study is using Mann Whitney
statisticl data processed. Result of this study shown that there is the correlation
between students which participate in extracuricular activities with tendency on
delinkuen behavior has a coefficient correlation valued -0.329 and Sig. (2-tailed)
valued0,005. In addition, there is a difference between the students who participated
and did not participate in extracurricular activities with tendency on delinkuen
behavior with Asymp value Sig. (2-tailed) of 0.000.

Keywords : Correlation, Extracurricular Activities,  Delinkuen Behavior
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tumbuh kembang seseorang menjadi manusia yang merupakan bagian

masyarakat terakumulasi mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa.

Khusus perkembangan pada masa remaja, Ratrioso (2008) menekankan bahwa

masa remaja merupakan masa peralihan yang penuh gejolak dan penuh dengan

ruang ketidakpastian. Secara konsepsi, masa remaja memiliki rentang waktu

antara 12-17 tahun. Dalam hal ini, Ratrioso (2008) menyatakan beberapa hal

berikut terkait dengan masa tumbuh kembang remaja, diantaranya:

a. Sebagai masa peralihan, maka dapat dimaklumi jika masa remaja merupakan

masa yang penuh dengan masalah;

b. Remaja sering mengalami tekanan dari banyak faktor, baik faktor internal

yang datang dari dalam dirinya dan faktor eksternal yakni tuntutan lingkungan

yang seolah memaksa remaja untuk segera menyesuaikan diri;

c. Pada umumnya tekanan yang kerap muncul akan direspon dengan berbagai

macam hal, baik positif maupun negatif;

d. Masa remaja dapat dikatakan sebagai periode yang lebih penting daripada

masa akhir anak-anak karena perubahan yang terjadi pada masa remaja ini

lebih banyak mempengaruhi sikap dan perilaku remaja secara langsung
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dibandingkan masa anak-anak.

e. Setidaknya terdapat empat perubahan signifikan yang terjadi pada remaja dan

perubahan ini hampir bersifat universal, yakni perubahan emosi; perubahan

tubuh, minat dan peran, perubahan nilai-nilai serta ambivalensi.

Tak pelak, istilah pencarian indentitas kerap juga dilekatkan pada seseorang

ketika memasuki masa remaja. Umumnya, remaja ingin melepaskan diri dari

bayang-bayang orang tua dan orang dewasa yang selama ini dianggap telah

melindungi. Pada proses ini, kaum remaja akan menyeleksi figur yang dapat

dijadikan idola. Tidak hanya itu, remaja juga turut terlibat dalam kelompok

sepermainan hingga yang disebut geng (Ratiroso, 2008). Keterlibatan remaja

dalam kelompok sepermainan (geng) menjadikan eksistensi remaja tersebut

menjadi lebih dihargai didalam kelompok karena persamaan pandangan dan nilai

yang dianut. Terdapat kecenderungan bahwa rasa solidaritas dalam kelompok

sangat tinggi melebihi perhatian remaja terhadap pribadinya. Alhasil, Ratiroso

(2008) mengungkapkan bahwa terjadinya kasus penyimpangan sosial seperti

tawuran atau perkelahian antargeng berangkat dari kondisi yang digambarkan di

atas.

Penyimpangan sosial yang dilakukan para remaja kerap dikonsepsikan dengan

term khusus yakni kenakalan remaja atau perilaku delikuensi. Hapsari (2010)

menyatakan bahwa kenakalan remaja atau perilaku delikuensi dapat terjadi karena

adanya intensi berperilaku delinkuen yang dilakukan para remaja. Dalam hal ini,

Hapsari (2010) menekankan bahwa intensi merupakan kecenderungan individu

untuk mencoba melakukan suatu perilaku. Terkait dengan perilaku delinkuen,
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Jensen (1985) setidaknya mengidentifikasi empat klasifikasi bentuk kenakalan

remaja (Hartati, 2012, p.6), diantaranya:

1. Perilaku melanggar status merupakan perilaku, dimana remaja suka melawan

orang tua, membolos sekolah, pergi tanpa pamit.

2. Perilaku membahayakan diri sendiri antara lain mengandarai kendaraan

bermotor dengan kecepatan tinggi, menggunakan narkotika, menggunakan

senjata, keluyuran malam, dan pelacuran.

3. Perilaku menimbulkan korban materi yaitu, kerugian yang mengakibatkan

kerugian pada orang lain, misalnya : mencuri dan mencopet, merampas.

4. Perilaku menimbulkan korban fisik pada orang lain adalah perkelahian,

menempeleng, menampar, melempar benda keras, mendorong sampai jatuh,

menyepak, dan memukul dengan benda.

Merujuk pada gambaram klasifikasi perilaku delinkuen di atas, masalah

kenakalan remaja dapat memunculkan kecemasan sosial karena dapat

menimbulkan kemungkinan apa yang disebutkan oleh Dhohiri, dkk., (2006)

sebagai “gap generation”. Hal ini disebabkan para remaja yang diharapkan

sebagai kader penerus bangsa tergelincir ke arah perilaku yang negatif.

Kondisi lingkungan dan pola asuh orang tua mengambil peranan penting bagi

individu, khususnya remaja, dalam membentuk perilakunya. Kondisi lingkungan

yang dimaksud salah satunya ialah lingkungan sekolah. Pada rentang usia remaja,

pada umumnya mereka menempuh jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan

sekolah menengah atas (SMA). Diluar dari waktu jam pelajaran, banyak hal yang

dapat dilakukan remaja untuk mengisi beragam
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kegiatan guna mengasah kemampuan akademik dan nonakademik.

Menyinggung perihal aktivitas yang digunakan para remaja dalam

menggunakan waktu luang, Hapsari (2010) menyatakan bahwa bila waktu lowong

tersebut diisi dengan hal yang negatif maka akan menghasilkan perilaku negatif

yang dapat mengganggu lingkungan seperti kenakalan remaja. Hal ini juga

didukung penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2008) yang mengungkapkan

bahwa peluang terbentuknya perilaku agresif dapat diperkecil melalui

memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif seperti ekstrakulikuler

(Hapsari, 2010, p.16).

Pelajar usia remaja khususnya di SMA berpotensi melakukan beragam

pelanggaran seperti tidak mengerjakan PR, membolos, terlambat datang, tidak

menyempurnakan atribut seragam, tidak mengikuti upacara bendera, tidak

mengikuti mata pelajaran tertentu, mengganggu proses belajar, berkelahi dengan

teman atau bahkan melawan guru, dan lain-lain. Oleh karenanya, diperlukan

kegiatan diluar jam belajar  yang diharapkan mampu menekan perilaku

menyimpang siswa.

B. Rumusan Masalah

Pemberitaan mengenai kenakalan remaja, khususnya siswa SMA, kerap

ditemui dimedia cetak dan elektronik. Beragam perbuatan kenalan tersebut

diantaranya perkelahian antarsiswa (tawuran), penggunaan obat-obat terlarang,

hingga pengrusakan tempat atau milik/fasilitas umum. Dalam hal ini, sekolah

berperan penting dalam menanggulangi permasalahan kenakalan remaja tersebut.
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Salah satu wadah yang lazim disediakan oleh sekolah agar siswa dapat mengisi

waktu luang diluar jam pelajaran yakni kegiatan ekstrakulikuler.

Kehadiran kegiatan ekstrakulikuler di sekolah diharapkan membawa banyak

manfaat bagi siswa yang mengikutinya. Kegiatan positif ini nantinya mampu

mengembangkan potensi siswa dan dapat menjadi sarana untuk menuangkan ide

kreatifitasnya. Dengan begitu, siswa disibukkan dengan kegiatan positif dan

terminimalisir melakukan tindakan negatif atau kenalakan remaja.

Penelitian ini akan mengkaji hubungan antara keterlibatan siswa dalam

kegiatan estrakulikuler dengan kecenderungan melakukan tindak kenakalan

remaja (delinkuensi). Penelitian ini nantinya akan melibatkan para responden

siswa di SMAN 13 Bandar Lampung. Dipilihnya SMAN 13 Bandar Lampung

karena banyaknya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di

sekolah antara lain: Pramuka, Pencak Silat, Seni, Olah Raga, KIR, Multimedia,

Judo, Basket, Rohis, dan BBQ.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka

pertanyaan penelitian yang diajukan yakni:

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi siswa dalam

kegiatan ekstrakurikuler terhadap kecederungan perilaku delinkuen?

2. Adakah perbedaan antara siswa yang berpartisipasi dengan siswa yang tidak

berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap kecederungan perilaku

delinkuen?
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D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini

diarahkan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan hubungan antara partisipasi siswa dalam

kegiatan ekstrakurikuler terhadap kecederungan untuk melakukan prilaku

delinkuen.

2. Mengetahui dan menjelaskan uji beda variabel yang diteliti yakni antara siswa

yang berpartisipasi terhadap siswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan

ekstrakurikuler terhadap kecenderungan untuk melakukan tindakan delinkuen.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan

gambaran perihal signifikansi keberadaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya

menanggulangi kenakalan remaja. Lebih lanjut, secara khusus manfaat penelitian

ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis dan

praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis mampu memperkaya kajian upaya penanggulangan kenalan

remaja khususya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

2. Secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan bagi para pemangku

kepentingan (stakeholders), baik sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah

daerah untuk bersinergi dalam menanggulangi permasalahan kenalan remaja.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Partisipasi

Partisipasi menurut Nadian (2006) adalah proses aktif dan berinisiatif yang

diambil oleh komunitas itu sendiri kemudian didasari dengan penuh kesadaran

dalam menggunakan sarana dan proses untuk mengefektifkan penegasan kontrol

(Rosyida dan Nasdian, 2011, p.3). Sumber lain menyatakan bahwa partisipasi

adalah  keikutsertaan dan peran aktif dalam suatu kegiatan (Barbara dan

Hariastuti, 2011). Nasdian (2006) juga memaparkan titik tolak dalam partisipasi,

yaitu refleksi penuh kesadaran dari keputusan dan tindakan (Rosyida dan Nasdian,

2011, p.3).

Lebih lanjut, Nasdian (2006) menambahkan bahwa tujuan dari partisipasi

adalah untuk melibatkan masyarakat agar dapat berperan aktif  secara masksimal

pada kegiatan-kegiatan masyarakat (Rosyida dan Nasdian, 2011, p.3).

Berdasarkan beberapa pernyataan terkait partisipasi, maka dapat disimpulkan

bahwa garis besar seseorang dikatakan berpartisipasi adalah ketika ia bersedia

bertindak untuk turut serta aktif melakukan kegiatan yang diputuskan oleh diri

sendiri atas dasar tujuan tertentu.
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Adapun pembagian tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1979)

yakni sebagai berikut :

1. Tahap pengambilan keputusan. Tahap ini berwujud keikutsertaan komunitas

dalam perencanaan maupun program tertentu.

2. Tahap pelaksanaan. Tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap terpenting dalam

partisipasi, sebab tahap ini merupakan inti dari perubahan. Wujud nyata dari

tahap pelaksanaan yakni partisipasi yang berbentuk sumbangan materi,

sumbangan pemikiran, maupun sumbangan tindakan.

3. Tahap evaluasi. Tahap ini tak kalah pentingnya dengan tahap pelaksanaan.

Sebab tahap ini disebut juga sebagai umpan balik atas partisipasi komunitas

tersebut. Hal ini tentu dapat menjadi masukan demi perbaikan pelaksanaan

selanjutnya.

4. Tahap menikmati hasil. Tahap ini merupakan indikator keberhasilan suatu

partisipasi.

(Rosyida dan Nasdian, 2011, p.3-4)

Tahapan-tahapan partisipasi tersebut dapat diintegrasikan sebagai kesatuan

pengembangan diri yang dapat dijadikan ukuran tingkat partisipasi suatu

komunitas. Dalam hal ini, seseorang dapat dinyatakan berpartisipasi apabila telah

memenuhi keempat tahapan di atas, yakni mulai dari tahap pengambilan

keputusan hingga tahap menikmati hasil.
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B. Tinjauan tentang Kegiatan Ekstrakulikuler

B.1. Pengertian kegiatan ekstrakulikuler

Kegiatan ekstrakulikuler merupakan perangkat operasional kurikulum yang

termasuk satuan pendidikan dan masih harus disusun kedalam kalender

pendidikan (Damanik, 2014). Hastuti (2011) juga menyatakan bahwa kegiatan

ekstrakulikuler adalah kegiatan yang terselenggara demi memenuhi tuntutan

kajian pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan kedua definisi

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakulikuler merupakan suatu

kegiatan tambahan yang diselenggarakan diluar jam pelajaran wajib namun tetap

berdasarkan satuan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas siswa.

Pendapat ini diperkuat lagi oleh pernyataan Djafri (2008) bahwa kegiatan

ekstrakulikuler merupakan aktifitas proses belajar mengajar yang terselenggara

diluar jam pelajaran namun bertujuan untuk menambah wawasan siswa serta

menumbuhkan kembali minat dan bakat untuk mengabdi kepada masyarakat.

Artinya, kegiatan ekstrakulikuler diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi siswa

itu sendiri melainkan dapat pula menjadi sarana untuk mengabdi kepada

masyarakat.

B.2. Manfaat kegiatan ekstrakulikuler

Depdikbud (1998), Kegiatan ekstrakulikuler memiliki tugas pokok antara lain

untuk : memperkaya pengetahuan siswa, mengenal hubungan antar pelajaran,

menyalurkan minat dan bakat, serta membina manusia secara utuh (Narmoatmojo,
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2010, p.4). Depdikbud (1998) menyatakan terdapat delapan materi dan jenis

kegiatan ekstrakulikuler, yaitu sebagai berikut :

a. Membina ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b. Membina kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Membina Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

d. Membina kepribadian dan budi pekerti luhur

e. Membina sikap berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan.

f. Membina keterampiran dan kewiraswastaan.

g. Membina kesegaran jasmani dan daya kreasi.

h. Membina persepsi, apersepsi, dan kreasi seni.

(Narmoatmojo, 2010, p. 6-8).

Berdasarkan uraian tugas pokok dan materi kegiatan tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa manfaat kegiatan ekstrakulikuler secara sederhana yaitu

sebagai wadah yang mampu menampung dan mengolah potensi siswa agar dapat

menjadi individu yang berkualitas baik dibidang akademik maupun non-

akademik.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cassel, Chow, Demoulin, dan Reiger

(2000) menyebutkan bahwa siswa SMA di seluruh Amerika Serikat yang

berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler  tercatat cenderung jarang terlibat

kenakalan dan atau kejahatan. Mereka termasuk siswa panutan di sekolah maupun

dimasyarakat. Mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler telah

terbukti jauh lebih berkualitas baik dirumah, tempat kerja ataupun dikampus

dibandingkan dengan mereka yang tidak turut berpartisipasi. Berdasarkan hasil
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penelitian tersebut, terdapat kecenderungan yang sama, baik di dalam dan luar

negeri, bahwa kegiatan ekstrakulikuler memberi dampak positif untuk siswa yang

mengikutinya.

C. Tinjauan Tentang Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Sebagaimana telah dipaparkan dalam subbab sebelumnya, partisipasi yang

dimaksud yakni keikutsertaan dan peran aktif serta turut menikmati hasil dari

proses evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan sendiri oleh siswa

yang bersangkutan. Adapun konteks kegiatan ekstrakulikuler dalam kegiatan ini

yakni seluruh rangkaian kegiatan terprogram yang terselenggara diluar jam

pelajaran wajib dengan tujuan memberi wadah bagi siswa untuk mengeksplorasi

minat dan bakat mereka guna meningkatkan kualitas diri.

Lingkup partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler akan difokuskan pada

beberapa hal berikut:

a. Mengambil keputusan untuk memilih kegiatan ekstrakulikuler yang mereka

minati.

b. Melaksanaan program-program kegiatan ekstrakulikuler yang mereka minati,

dengan cara turut memberikan sumbangan baik berupa materi, pemikiran

maupun tindakan.

c. Mengevaluasi kembali program-program ekstrakulikuler yang telah

dilaksanakan.

d. Menikmati hasil dari rangkaian proses yang telah ditempuh.
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D. Tinjauan tentang Intensi Delinkuensi.

Konsepsi perihal intensi delinkuensi banyak dikemukakan oleh pakar. Dalam

hal ini, Chaplin (1999) menyatakan bahwa definisi intensi adalah suatu proses

yang mencangkup keinginan atau perjuangan yang berkaitan dengan suatu objek

dalam mencapai satu tujuan (Utomo, 2013, p.4). Selain itu, Ajzen (2005) juga

mendefinisikan intensi sebagai indikasi kekuatan, keyakinan, dan usaha seseorang

dalam mencoba melakukan perilaku tertentu (Utomo, 2013, p. 4). Berdasarkan

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa intensi merupakan suatu upaya dalam

mencapai suatu tujuan dengan didasari oleh keinginan dan keyakinan yang kuat.

Secara umum, perilaku delinkuen diasosiasikan dengan pelanggar sosial yang

dilakukan oleh anak. Elfida (1995) menyatakan kecenderungan perilaku delinkuen

dapat dilihat dari tingginya kemampuan remaja dalam melakukan tindakan yang

melanggar peraturan yang berlaku sehingga dinilai oleh masyarakat sebagai

tindakan tercela (Hartati, 2012, p. 2). Elfida (2005) juga menambahkan bahwa

terdapat hubungan negatif antara kemampuan mengontrol diri dengan

kecenderungan berperilaku delinkuen (Siddiqah, 2010, p. 2). Jadi, intensi

delinkuensi merupakan suatu sikap yang secara sadar dan diluar kontrol diri

untuk dengan sengaja mencapai suatu tujuan yang tergolong pelanggaran dan

dianggap masyarakat sebagai tindakan tidak terpuji.

Terkait dengan faktor penyebab perilaku delinkuensi, Basri (1996)

menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi : terganggunya perkembangan kepribadian, terdapat cacat

pada tubuh individu, kebiasaan mudah terpengaruh, dan rendahnya taraf
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intelegensi. Sedangkan faktor eksternal meliputi : lingkungan pergaulan yang

tidak baik, kondisi keluarga yang tidak mendukung terciptanya perkembangan

kepribadian anak, pengaruh media masa, kurangnya kasih sayang, dan terdapat

kecemburuan sosial atau bahkan frustasi terhadap keadaan lingkungan sekitar

(Hartati, 2012, p. 3). Sehingga, seorang individu dapat melakukan tindakan

delinkuen bukan hanya disebabkan oleh faktor kepribadian saja, melainkan ada

faktor-faktor dari luar yang menarik individu untuk melakukan tindakan

delinkuen. Berdasarkan uraian diatas bahwa faktor tersebut yakni lingkungan

disekitar individu yang turut mempengaruhi proses sosialisasinya.

Pakar lainnya, Kartono (2006) membagi empat bentuk perilaku delinkuen

pada remaja, yaitu kenakalan terisolir, kenakalan neurotik, kenakalan psikopatik,

kenakalan defek moral. Namun, bentuk delinkuen yang paling sering dilakukan

oleh remaja merupakan bentuk delinkuen terisolir (kenakalan terisolir) karena

pada bentuk ini kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak didasari oleh

gangguan psikologis (Hartati, 2012, p.5). Kartono (2006) menambahkan terdapat

karakteristik khusus yang dimiliki oleh remaja delinkuen, yaitu sebagai berikut :

1. Perbedaan struktur intelektual, yaitu terletak pada fungsi-fungsi kognitifnya.

Remaja delinkuen memiliki nilai lebih tinggi pada tugas prestasi dibandingkan

nilai keterampilan verbal.

2. Perbedaan fisik dan psikis, yaitu terletak pada penampilan jasmani yang

terlihat lebih kekar dan kuat serta bersikap lebih agresif dibandingkan dengan

remaja normal

3. Ciri karakteristik individual, yaitu perilaku menyimpang yang terlihat lebih

dominan dibandingkan dengan remaja normal seperti emosi yang tidak stabil,
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hanya berorientasi pada masa sekarang, kurang bersosialisasi pada

lingkungan, sering menonjolkan kejantanannya pada kegiatan-kegiatan

tertentu, sangat impulsif, kurang memiliki kontrol diri, serta tidak memiliki

rasa kasihan terhadap orang lain. (Hartati, 2012, p.6-7)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri khusus yang

dimiliki oleh remaja delinkuen yaitu tidak disiplin, kurang toleran, tidak

menghargai orang lain, tidak memikirkan masa depan, tidak dapat mengendalikan

diri, suka tantangan yang berbahaya, merasa paling hebat, dan sulit diatur namun

tidak disebabkan oleh gangguan psikologis.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat

empat klasifikasi bentuk kenakalan remaja menujurut Jensen (1985), yakni

perilaku melanggar status, perilaku membahayakan diri sendiri, perilaku yang

menimbulkan korban materi, dan perilaku yang menimbulkan korban fisik. Dalam

hal ini, kenakalan yang paling ringan untuk dilakukan adalah kenakalan yang

tergolong melanggar status. Sedangkan kenakalan yang paling membahayakan

(paling berat sanksinya) adalah kenakalan yang dapat menimbulkan korban fisik.

E. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan kegiatan ekstrakulikuler diharapkan mampu memberikan

alternatif kegiatan yang dapat meminimalisir waktu luang siswa untuk melakukan

tindakan delinkuen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

Indahsari (2015) bahwa sebesar 89,46% kenakalan remaja dapat dicegah melalui

ekstrakulikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Namun
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demikian, hasil penelitian ini hanya menyajikan satu jenis kegiatan esktrakulikuler

saja. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2010), juga menunjukkan

bahwa minat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler memiliki sumbangan efektif

terhadap intensi delinkuensi remaja sebesar 24,1%. Artinya, kegiatan

ekstrakurikuler berkontribusi dalam mencegah perilaku delinkuensi siswa (sebesar

24,1%). Jika mempertimbangan kedua hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan

bahwa kegiatan ekstrakulikuler ternyata dapat meminimalisir perilaku delinkuen.

Penelitian ini mengkaji perihal keterlibatan siswa dalam kegiatan

ekstrakulikuler di SMAN 13. Aspek partisipasi yang dikaji mencakup proses

menentukan kegiatan ekstrakulikuler yang diminati, melaksanakan program-

program didalam kegiatan tersebut, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan,

kemudian menikmati hasil atau memetik manfaat dari keikutsertaan dalam

kegiatan ekstrakulikuler. Lingkup delinkuen yang dikaji dalam penelitian ini

yakni mengadopsi konsepsi yang dikemukakan oleh Jensen (1985) khususnya

perilaku yang melanggar status seperti membolos, membantah perintah, kabur

dari rumah, tidak datang tepat waktu kesekolah, merokok disekolah, dan

sebagainya. Lebih lanjut, penelitian ini akan membandingkan (komparasi) antara

siswa yang terlibat dan tidak terlibat kegiatan esktrakulikuler terhadap

kecenderungan melakukan tindakan delinkuen.
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Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian

F. Hubungan antar Variabel

Adapun hubungan antar variabel pada penelitian ini yakni variabel bebas

mempengaruhi variabel tergantung melalui hubungan searah. Hubungan tersebut

yakni keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler dapat meminimalisir

kecenderungan perilaku delinkuen.

X Y

Variabel Bebas (X) : Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler

Variabel Tergantung (Y) : Kecenderungan perilaku delinkuen

Untuk melihat hubungan antara variabel X dengan Y, maka asumsi yang

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Variabel X Variabel Y

Partisipasi Siswa dalam
Kegiatan Ekstrakulikuler :

a. Tahap Pengambilan
Keputusan

b. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan

c. Tahap Evaluasi

d. Tahap Menikmati Hasil

Kecenderungan Perilaku
Delinkuen :

a. Perilaku yang melanggar
status

b. Perilaku yang
membahayakan diri
sendiri

c. Perilaku yang
menimbulkan korban
materi

d. Perilaku yang
menimbulkan korban
fisik
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1. Terdapat hubungan antara partisipasi siswa yang terlibat dalam kegiatan

ekstrakurikuler terhadap kecederungan melakukan tindakan delinkuen.

2. Terdapat perbedaan antara partisipasi siswa yang terlibat dengan siswa yang

tidak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap kecederungan

melakukan tindakan delinkuen.

Sedangkan untuk merumuskan masalah berikutnya diperlukan suatu hipotesis.

Hipotesis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara partisipasi siswa dalam kegiatan

ekstrakulikuler terhadap kecenderungan perilaku delinkuen.

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara partisipasi siswa dalam kegiatan

ekstrakulikuler terhadap kecenderungan perilaku delinkuen.
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori

(kausal). Sehingga penelitian ini membutuhkan kuesioner yang diberikan kepada

responden sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Pada

dasarnya, penelitian kausal adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk

menemukan hubungan sebab akibat dalam suatu keadaan (Nawawi, 2003). Jadi,

dalam penelitian ini penggunaan studi sebab akibat bertujuan untuk mengetahui

bagaimana pengaruh tingkat partisipasi siswa dalam ekstrakulikuler terhadap

kecenderungan perilaku delinkuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

yakni survei, nantinya angket/kuesioner akan diberikan kepada siswa yang

berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler di SMAN 13

Bandar Lampung.

B. Definisi Konsep dan Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap konsep-konsep yang

digunakan, maka perlu kiranya untuk mengoperasionalkan konsep yang terdapat

dalam penelitian ini. Adapun konsep yang didefinisikan antara lain sebagai

berikut:
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B.1. Partisipasi dalam Kegiatan Ekstrakulikuler

Partisipasi adalah proses aktif dan berinisiatif yang diambil oleh komunitas itu

sendiri kemudian didasari dengan penuh kesadaran dalam menggunakan

sarana dan proses untuk mengefektifkan penegasan kontrol  (Nasdin, 2006).

Artinya, partisipasi merupakan suatu tindakan turut serta aktif yang

diputuskan oleh diri sendiri atas dasar tujuan tertentu.

Sedangkan kegiatan ekstrakulikuler adalah suatu kegiatan tambahan yang

diselenggarakan diluar jam pelajaran wajib namun bertujuan untuk menunjang

kualitas pengetahuan siswa. Dalam hal ini, partisipasi dalam kegiatan

ekstrakulikuler berarti tindakan untuk turut terlibat serta berperan aktif untuk

melakukan kegiatan tambahan disekolah. Kegiatan ekstrakulikuler yang

dimaksud adalah kegiatan yang terselenggara di SMAN 13 Bandar Lampung

B.2. Perilaku Delinkuen

Yang dimaksud perilaku delinkuen dalam penelitian ini adalah tindakan

remaja yang cenderung melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Dikatakan

kriteria terjadinya pelanggaran tata tertib disekolah apabila:

a. Melakukan pelanggaran ringan, seperti terlambat datang, tidak mengerjakan

PR, tidak melengkapi atribut seragam, tidak segera masuk kelas ketika

waktu istirahat berakhir, berdiskusi dengan teman ketika jam belajar

berlangsung, membawa barang-barang diluar keperluan belajar namun tidak

membahayakan, tidak melaksanakan piket, berseragam tidak rapi. Dalam

kasus ini, siswa yang melakukan pelanggaran hanya diberikan sanksi ringan

berupa nasihat .
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b. Melakukan pelanggaran sedang, seperti merokok di lingkungan sekolah,

merusak sarana dan prasarana, bertato, mewarnai rambut, merubah ukuran

warna dan bentuk dasar seragam, membolos, meninggalkan sekolah tanpa

alasan yang jelas ketika jam belajar berlangsung. Dalam kasus ini, siswa

cenderung melakukan pelanggaran yang cukup meresahkan guru. Sehingga

perlu adanya sanksi yang cukup tegas, seperti memberikan surat peringatan

kepada siswa serta orangtua atau wali muridnya.

c. Melakukan pelanggaran berat, seperti membawa senjata tajam, melakukan

tindak kekerasan baik terhadap guru atau teman, memakai obat-obatan

terlarang, mencuri, tawuran, berjudi, membawa atau melihat film porno,

penculikan, pemalsuan data, atau bahkan pembunuhan. Dalam kasus ini,

perlu sanksi yang sangat tegas dalam menanganinya. Seperti mengeluarkan

siswa dari sekolah. Karena salah satu akibat yang ditimbulkan dapat

merusak nama baik sekolah.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Variabel Indikator
Skala

Pengu-
kuran

Partisipasi
Siswa
Dalam
Kegiatan
Ekstrakulik
uler

1. 1. Mengambil keputusan untuk mengikuti kegiatan
ekstrakulikuler:

a. - Hanya didasari oleh faktor internal:
a. Keinginan diri sendiri
b. Preferensi/kecenderungan
c. Bakat

b. - Hanya didasari oleh Faktor eksternal
a. Pengaruh orang terdekat, orang tua
b. Pengaruh orang terdekat, guru
c. Pengaruh orang terdekat, teman
d. Didasari oleh keinginan sendiri serta

dipengaruhi oleh orang lain.
2. 2. Turut terlibat aktif dalam aktivitas kegiatan

ekstrakulikuler
a. Hanya memberikan sumbangan materi

Skala
likert
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Variabel Indikator
Skala

Pengu-
kuran

b. Hanya memberikan sumbangan
pemikiran

c. Hanya memberikan sumbangan
tindakan

d. Turut memberikan lebih dari satu jenis
sumbangan.

3. 3. Berupaya meningkatkan kualitas diri melalui
program-program yang ada didalam kegiatan
ekstrakulikuler dengan cara melakukan evaluasi.

a. Keikutsertaan dalam rapat organisasi.
b. Berdiskusi dengan guru pembina

organisasi.
c. Berdiskusi dengan orang tua.
d. Berdiskusi dengan rekan atau teman

sebaya.
4. 4. Merasakan manfaat setelah melakukan kegiatan

ekstrakulikuler
a. Minat dan bakat dapat disalurkan

dengan baik
b. Mendapat tambahan ilmu dan

wawasan.
c. Meningkatnya kedisiplinan.
d. Merasa malu untuk melakukan

pelanggaran.
- Malu kepada orang tua
- Malu kepada guru
- Malu kepada teman
- Malu kepada diri sendiri

Kecenderu-
ngan
Berprilaku
delinkuen

 1. Pelanggaran Sedang
 - Pelanggaran yang melawan status

a. Datang maupun pulang tidak tepat
pada waktunya.

b. Melanggar bahkan membantah aturan
guru.

c. Merokok  di area sekolah.
d. Meninggalkan kelas untuk melakukan

tindakan menyimpang, seperti :
makan di kantin, berjudi ditempat
tersembunyi, berpacaran, main bola
atau basket dilapangan, pergi kekelas
lain, atau bahkan nongkrong di tempat
parkir.

e. Bertutur kata yang tidak sopan.
f. Membawa peralatan diluar

kepentingan belajar, seperti : DVD

Skala
likert
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Variabel Indikator
Skala

Pengu-
kuran

porno, rokok, Game Watch, obat-
obatan terlarang, cermin, sisir,
parfum, serta alat-alat make up
lainnya.

 2. Pelanggaran Sedang
 - Perilaku yang membahayakan diri sendiri

a. Mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
b. Melakukan atraksi freestyle

dilapangan sekolah namun diluar
pengawasan ahli

c. Melakukan atraksi seluncur dari
tangga atas ke bawah.

d. Duduk di dinding pembatas lantai
atas.

e. Terlibat prostitusi.
3. Pelanggaran Berat

- Perilaku yang menimbulkan korban materi
a. Mencuri barang milik orang lain.
b. Meminta uang secara paksa tanpa

disertai ancaman.
c. Meminta uang secara paksa dengan

disertai ancaman
d. Tidak jujur dalam membayar jajan.

 - Perilaku yang menimbulkan korban fisik.
a. Berkelahi dengan teman disekolah.
b. Melakukan tindak kekerasan.

1) Kepada guru
2) Kepada orang tua.

Tabel indikator tersebut diharapkan memberi kemudahan dalam proses

pembuatan kuesioner. Pilihan jawaban yang disediakan yakni, meliputi : Sangat

Setuju, Setuju, antara Setuju dan Tidak Setuju, Tidak Setuju, atau Sangat Tidak

Setuju. Pilihan jawaban ini berdasarkan teknik skala Likert yang membagi pilihan

jawaban menjadi lima poin. Tujuan penggunakan skala Likert yakni supaya

mempermudah pembuatannya dan memperkecil tingkat kebingungan responden

dalam memilih jawaban. Selain itu, realibilitas jawaban yang diberikan dengan

menggunakan teknik ini tidak diragukan.



23

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Bandar

Lampung. Sekolah ini terpilih sebagai lokasi penelitian atas beberapa dasar

pertimbangan, salah satunya yaitu karena partisipasi siswa pada kegiatan

ekstrakulikuler di sekolah tersebut terkategori cukup banyak. Sehingga, ini

memudahkan dalam mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu, berdasarkan

informasi dari media online (HarianLampung.com) bahwa pada Maret 2016

pernah terjadi perilaku delinkuen yang dilakukan oleh siswa SMAN 13 Bandar

Lampung. Kejadian kala itu menjadi sesuatu yang fenomenal hingga masuk ke

pemberitaan level nasional. Hal ini tentu menjadi alasan utama dalam menjadikan

SMAN 13 Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek penelitian yang dapat dijadikan sumber data berupa

benda hidup maupun tidak hidup yang telah memenuhi karakteristik untuk diteliti

(Nawawi, 1990) . Jadi, populasi adalah semua orang yang telah memenuhi syarat

sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA

N 13 Bandar Lampung yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler.

Sampel adalah sebagian dari total populasi (Nawawi, Hadarini, 1992). Sampel

pada penelitian ini adalah sebagian dari jumlah seluruh siswa yang mengikuti

kegiatan ekstrakulikuler di SMAN 13 Bandar Lampung. Sampel yang tidak

mewakili semua sifat yang dimiliki oleh populasi dapat dikatakan sebagai sampel

yang keliru sehingga dapat menyebabkan biased generalisasi (Nawawi, 1990).
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Berdasarkan pernyataan ini, sampel yang ditentukan nantinya bagian yang benar-

benar dapat mewakili seluruh populasi dan memenuhui kriteria sebagai objek

penelitian . Kriteria dari responden yang dijadikan objek penelitian yakni siswa

kelas X, XI dan XII yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Jenis kegiatan

ekstrakulikuler tersebut diantaranya Pramuka, Pencak Silat, Seni, Olah Raga,

Karya Ilmiah Remaja, Multimedia, Judo, Basket, Rohis, dan BBQ.

Untuk menentukan sampel di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, maka dengan

ini digunakan rumusan perhitungan Slovin (Riduwan, 2009, p. 126), yaitu :

n = . ²

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = total populasi

d² = presisi (ditetapkan 10%)

Berdasarkan rumus tersebut, dapat diperhitungkan sampel penelitian sebagai

berikut :

n = .( , )²

n = .( , )
n = . = , = 71,3

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka ditetapkan jumlah sampel yang akan

dijadikan objek penelitian adalah sebesar 71,3 atau dibulatkan sebanyak 72 orang.

Pembulatan menjadi 72 orang dilakukan guna memudahkan dalam proses

pengumpulan data responden. Kemudian, responden diklasifikasi menjadi dua
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bagian yakni siswa yang terlibat dengan siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan

ekstrakulikuler. Secara keseluruhan total responden yang terlibat dalam penelitian

ini sebanyak 144 orang, dengan rincian 72 orang (siswa) yang terlibat kegiatan

ekstrakurikuler dan 72 orang lainnya merupakan siswa yang tidak terlibat dalam

kegiatan ekstrakurikuler.

E. Teknik Sampling

Teknik sampling yang akan digunakan dalam menentukan sampel pada

penelitian ini adalah teknik non probability sampling. Artinya, sampel ditentukan

secara hipotesis bukan secara eksak (pasti). Penggunaan metode ini tidak

memfokuskan pada perhitungan variasi unit sampling. Sehingga, banyaknya

sampel yang ditentukan hanya sejumlah objek yang telah dianggap sesuai dengan

masalah dan tujuan penelitian.

Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan tujuan

penelitian, oleh karenanya, digunakan purposive sampling sebagai teknik

penentuannya. Nawawi (1990) mengungkapkan bahwa unit sampel yang

ditentukan dengan menggunakan purposive sampling harus disesuaikan dengan

kriteria tertentu sehingga dapat menemukan tujuan penelitian. Sedangkan sampel

yang digunakan pada penelitian ini hanya sebatas siswa yang mengikuti kegiatan

ekstrakulikuler, bukan seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Selain itu,

peneliti tidak memiliki daftar hadir peserta yang mengikuti kegiatan

ekstrakulikuler. Berdasarkan alasan itu, maka teknik penentuan sampel yang

paling memungkinkan yakni purposive sampling. Namun, konsekuensinya,

sebagaimana yang diungkapkan oleh Nawawi (1990), sampel yang ditentukan
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menggunakan teknik non probability kurang objektif atau sangat mudah

dipengaruhi oleh keinginan peneliti karena penentuannya dilakukan secara

hipotetik atau hanya berdasarkan perkiraan si peneliti saja.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diambil dari responden seperti :

identitas siswa, partisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler, pelanggaran yang

dilakukan, dan manfaat yang dirasakan serta data primer lainnya yang

dipandang perlu oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat tidak langsung dari responden

melainkan dari instansi atau lembaga yang terkait. Dalam penelitian ini,

Lembaga terkait yang dimaksud adalah SMAN 13 Bandar Lampung.

Sedangkan data sekunder yang diperlukan yakni data jumlah seluruh siswa

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler, letak geografis sekolah, data

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, serta data sekunder lainnya yang

dianggap perlu.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden dan dijawab secara

tertulis juga. Kuesioner ini akan diberikan kepada siswa untuk menjaring data
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tentang kecenderungan siswa yang turut serta dalam kegiatan ekstrakulikuler

untuk melakukan tindakan delinkuen di SMAN 13 Bandar Lampung.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung

terkait objek yang akan diteliti. Teknik ini gunakan untuk melengkapi

informasi yang tidak dapat ditemukan melalui kuesioner.

3. Studi Kepustakaan

Kepustakaan merupakan proses mencari informasi melaui media cetak

maupun online terkait objek yang akan diteliti. Melalui teknik ini, peneliti

akan mendapatkan informasi terkait objek penelitian secara lebih objektif dan

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11-12 November 2016 di SMA Negeri

13 Bandar Lampung dengan meminta bantuan seorang enumerator yang

sebelumnya telah diberikan pengarahan terlebih dahulu. Jadi, penelitian ini

mengerahkan dua orang enumerator yang menyebarkan 174 kuesioner dengan

rincian : 72 responden yang berpartisipasi, 72 responden yang tidak

berpartisipasi dan 30 responden sebagai alat untuk menguji instrumen

penelitian. Sedangkan proses penyebaran kuesioner dipermudah dengan cara

memasuki ruang kelas pada saat jam belajar sedang berlangsung. Sehingga,

pada saat penelitian tim enumerator memasuki 10 kelas. Ada beberapa alasan

yang mendasari tim enumerator membutuhkan 10 kelas, yakni :

1. Jumlah siswa pada setiap kelas tidak sama rata, hal ini tentu membuat tim

enumerator tidak dapat memastikan berapa kelas yang dibutuhkan diawal



28

penelitian. Ketidakhadiran siswa menjadi alasan utama dibalik jumlah

yang tidak merata.

2. Setiap kelas yang dijadikan kelompok responden jumlahnya tidak sama

antara yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler dan yang tidak mengikuti.

Ada kelas yang sebagian besar siswanya tidak mengikuti kegiatan

ekstrakulikuler, begitupun sebaliknya. Hal ini tentu membuat tim

enumerator harus mencari kelas lain guna menyebarkan kuesioner yang

belum terisi.

3. Kecacatan kuesioner membuat tim enumerator harus mencari kelas lain

yang belum dijadikan kelompok responden.

Sebelumnya, tim enumerator telah mendapatkan izin dari pihak sekolah untuk

melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, guru bidang studi yang bersangkutan

tidak merasa keberatan apabila tim enumerator meminjam ruang kelasnya

selama kurang lebih 20 menit untuk melakukan penyebaran kuesioner.

Pada saat kuesioner telah diterima oleh masing-masing responden didalam

kelas, tim enumerator memberikan pengarahan terkait petunjuk pengisian

terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar responden tidak mengalami kesulitan

dalam memahami setiap butir pernyataan yang ada didalam kuesioner.

Tentunya, dengan memberikan pengarahan diawal penyerahan kuesioner akan

meminimalisir terjadinya kecacatan.

Setelah setiap kuesioner terkumpul, maka selanjutnya harus diperiksa satu

persatu guna menghindari kecacatan. Meskipun pada saat responden

menerima kuesioner telah diarahkan terlebih dahulu, sebagaimana telah

disinggung diatas bahwa ternyata masih terdapat kuesioner yang dianggap
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cacat, jumlahnya yakni sebanyak 20 kuesioner. Jumlah tersebut berasal dari

siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Kecacatan itu terjadi

diantaranya karena ada siswa yang memberikan jawaban namun tidak sesuai

dengan petunjuk yang telah diberikan. Sehingga, kuesioner yang cacat harus

dibuang dan diganti dengan kuesioner baru kemudian menyerahkan kepada

responden lain.

Selanjutnya, kuesioner yang telah dianggap sah diolah menggunakan aplikasi

statistik. Proses menginput data tidak membutuhkan waktu lama, yakni hanya

berkisar antara 1-2 hari. Setelah semua data kuesioner diinput, maka data

harus dianalisis guna mengetahui korelasi antar variabel. Dan hasilnya akan

dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

G. Uji Instrumen

G.1. Uji Validitas

Penelitian kuantitatif sangat memerlukan uji validitas sebagai alat ukur guna

menguji kembali kebenaran objek yang akan diteliti. Validitasnya dapat

diukur melalui perhitungan statistik berupa teknik korelasi. Pengukuran

validitas pada penelitian ini menggunakan validitas yang bersifat Logis

(Logical Validity) atau disebut juga validitas konstruksi (Construct Validity).

Penggunaan validitas konstruksi menurut Nawawi (1990) harus ditetapkan

terlebih dahulu definisi setiap aspek yang akan diungkapkan untuk mengukur

cakupan materi setiap item didalamnya. Artinya, peneliti harus mampu

menampung gejala-gejala yang masuk dalam definisi. Jika tidak, maka alat

ukur ini dapat dikatakan tidak valid. Dalam hal ini, untuk menguji validitas
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konstruk, maka terlebih dahulu perlu dilakukan penyusunan pertanyaan yang

akan dilakukan dalam penelitian sesuai dengan variabel yang ada kemudian

berkonsultasi kepada ahli. Setelah itu, uji validitas dapat dilakukan dengan

melihat korelasi antar item pertanyaan, kemudian akan diuji coba kepada 30

responden.

Uji Validitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi statistik. Proses

pengujiannya yakni dengan mengolah poin pertanyaan variabel X dan Y.

Pertanyaan yang mewakili variabel X yakni berasal dari nomor 1-20.

Sedangkan pertanyaan yang mewakili variabel Y berasal dari nomor 21-43.

Total pertanyaan pada kuesioner penelitian ini adalah 43 soal.

Hasil uji validitas menggunakan aplikasi statistik tahap pertama pada variabel

X menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 2, 4, 7 dan 13 dinyatakan tidak

valid. Pengolahan tahap kedua menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 3 dan

15 tidak valid. Sedangkan pengolahan tahap ketiga menyatakan bahwa semua

pertanyaan sudah valid. Artinya, proses pengolahan uji validitas construct

pertanyaan yang mewakili variabel X pada penelitian ini mengalami tiga tahap

pengujian dengan total pertanyaan yang tidak valid sebanyak 6 soal.

Proses serupa diterapkan juga pada pertanyaan yang mewakili variabel Y.

Pengujian tahap pertama menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 23, 25, 26,

27, 29, 33, 38, dan 43 tidak valid. Pengujian tahap kedua menunjukkan bahwa

pertanyaan nomor 42 tidak valid. Pengujian tahap ketiga menunjukkan nomor

35 tidak valid. Sedangkan pengujian tahap keempat menunjukkan bahwa

semua pertanyaan sudah valid. Artinya, hasil dari empat tahap uji validitas
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pertanyaan yang mewakili variabel Y yakni terdapat 10 pertanyaan yang tidak

valid. (lihat lampiran)

G.2. Uji Realibilitas

Realibilitas adalah kemampuan instrument penelitian dalam mengumpulkan

data secara tetap (Nawawi, Martini., 1992). Instrumen penelitian dikatakan

reliabel apabila dalam pengukurannya menghasilkan data yang relatif sama

setiap kali digunakan pada objek penelitian yang sama. Uji reabilitias dapat

dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan menggunakan

cronbach’s alpha. Dalam hal ini, Sugiono (2015) menyatakan bahwa suatu

instrumen dapat dianggap reliabel apabila nilai koefisien reliabilitasnya

minimal sebesar 0,60. Penggunaan metode Cronbach’s alpha dikarenakan

reabilitas pada penelitian ini merupakan reabilitas internal.

Berdasarkan pengolahan Cronbach’s Alpha melalui program aplikasi statistik

diperoleh hasil lebih besar dari 0.60. Angka tersebut dapat dibuktikan melalui

tabel berikut :

Tabel 2. Uji Reabilitas Pertanyaan Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.794 14

Sumber : Data Primer, 2016
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Tabel 3. Uji Reabilitas Pertanyaan Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.922 13

Sumber : Data Primer, 2016

Pada kolom Cronboch’s Alpha terdapat angka sebesar 0.794 dengan jumlah

pertanyaan variabel X yang valid sebanyak 14 soal. Sedangkan item yang

mewakili variabel Y memiliki 13 pertanyaan valid dengan nilai Cronboch’s Alpha

sebesar 0.922. Hal ini berarti alat ukur pada penelitian ini telah dapat dikatakan

reliabel karena telah melebihi angka 0,60.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka tahapan yang harus

dilakukan selanjutnya oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Editing

Tahap ini disebut juga dengan tahap pemeriksaan. Artinya, semua jawaban

responden yang telah terkumpul diperiksa kembali oleh peneliti agar tidak

terjadi kecacatan. Setelah itu, disunting dengan cara memberi identitas pada

instrument penelitian.

2. Koding

Tahap ini disebut juga dengan tahap pemberian identitas. Proses pemberian

identitas ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengolahnya

melalui program pengolah data statistik. Sebelum melakukan pengolahan data

tentunya peneliti harus menyederhanakan jawaban reponden terlebih dahulu.



33

3. Tabulasi

Proses ini disebut juga dengan proses pembeberan. Pada tahap ini, yang perlu

dilakukan oleh peneliti adalah menyusun kembali data hasil pengkodean lalu

dihitung dan dibuat tabel agar mudah difahami.

4. Interpretasi

Tahap interpretasi disebut juga sebagai tahap penafsiran. Dalam tahap ini,

peneliti harus menginterpretasikan data supaya memudahkan proses penarikan

kesimpulan.

I. Analisis Data

Analisa data merupakan proses yang selalu digunakan dalam program

statistik. Dalam proses ini, peneliti harus menyederhanakan kembali data agar

mudah ditafsirkan. Adapun analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah

analisa data kuantitatif, yakni analisa eksplanatif. Sedangkan untuk mengetahui

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan statistik

inferensial. Statistik inferensial digunakan dengan tujuan untuk menemukan

pokok permasalahan yang diteliti. Statistik inferensial berusaha membuat inferensi

terhadap data-data yang berasal dari sampel kemudian melakukan perkiraan,

peramalan, lalu mengambil keputusan (Sujarweni, 2014). Untuk menafsirkan

perkiraan kekuatan hubungan tersebut maka diperlukan perhitungan korelasi.

Perhitungan korelasi dalam Uji Hubungan penelitian ini digunakan teknik Rank

Spearman . Uji statistika Rank Spearman digunakan guna mendapati kemudahan

dalam mengukur kekuatan hubungan dua variabel yang berskala ordinal.
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Sedangkan kekuatan hubungan hasil penelitian ini merujuk pada interval koefisien

tingkat hubungan menurut Sugiyono (2013) yang dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 4. Interval Koefisien Tingkat Hubungan

Nilai R Kategori
0,00 - 0,199 Sangat Rendah
0,20 - 0,399 Rendah
0,40 - 0,599 Sedang
0,60 - 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat Kuat

Meskipun penelitian ini pada akhirnya akan menggunakan aplikasi olah data

statistik, namun alangkah baiknya apabila tetap mencantumkan rumus menghitung

korelasi Spearman secara manual. Adapun rumus dalam menghitung Rank

Spearman secara manual yakni sebagai berikut :

ρ = 1 – ( )( )
Dimana :

ρ = Koefisioen Korelasi tata jenjang

6 & 1 = Bilangan Konstan (Tidak Boleh diubah)

D & B = Beda urutan skor pada variabel I dengan variabel II

N = Jumlah pasangan

(Hartono, 2004, p. 94)

Sedangkan uji beda antara siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan

ekstrakulikuler dan yang tidak berpartisipasi menggunakan metode Mann

Whitney. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya menguji dua kelompok sampel

yang berbeda.
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Berikut rumus Mann Whitney secara manual :

U = + ( ) −
Dimana:

= Jumlah peringkat yang diberikan pada sampel dengan jumlah

(Supranto, 1989, p. 332)

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan

dua variabel, yakni variabel X sebagai partisispasi siswa terhadap kegiatan

ekstrakulikuler dan variabel Y sebagai kecenderungan perilaku delinkuen. Guna

mempermudah pengolahan data menggunakan aplikasi statistik, maka  data yang

diinput dibagi menjadi dua, yakni responden yang mengikuti dan yang tidak

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Oleh sebab itu, hasil analisis datanya dibagi

dua menyesuaikan output data yang dihasilkan.

Selanjutnya, penyataan yang mewakili variabel X dan Y bagi responden

yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler dianalisis menggunakan korelasi Rank

Spearman. Hal ini bertujuan untuk melihat hubungan antara siswa yang

berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler terhadap kecenderungan perilaku

delinkuen. Sedangkan analisis menggunakan Mann Whitney digunakan untuk

mengetahui perbedaan antara siswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti

kegiatan ekstrakulikuler terhadap kecenderungan perilaku delinkuen.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian yang dijelaskan pada bagian ini meliputi

meliputi profil sekolah, sarana dan prasarana, kegiatan ekstrakulikuler, siswa dan

guru, serta visi dan misi. Lebih lanjut, pada bab ini juga menyinggung perihal

situasi sosial di sekolah tersebut terkait dengan tema penelitian yang diangkat. Hal

ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terkait lokasi

penelitian.

A. Profil Sekolah

SMAN 13 Bandar Lampung terletak di jalan Padat Karya Sinar Harapan,

Kecamatan Rajabasa Jaya, Kota Bandar Lampung. Berbeda dengan SMA lainnya,

meskipun berdasarkan  rayon masih berada di Kota Bandar Lampung namun

sekolah ini terletak diperbatasan kota. Hal ini menyebabkan sekolah ini sering

disebut-sebut sebagai sekolah pedesaan.

Awalnya, SMA Negeri 13 Bandar Lampung berdiri pada tanggal 11 Maret

1996 dengan nama SMA Negeri Kedaton Bandar Lampung, hal ini berdasarkan

Surat Keputusan Mendikbud RI No. 13 a/O/1996 dan berubah pada tanggal 7

Maret 1997 berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 035/O/1997 menjadi



37

SMU Negeri 13 Bandar Lampung. Selanjutnya, berubah kembali menjadi SMA

Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2003 sebagai akibat diputuskannya

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Pada awal berdiri, SMA Negeri 13 Bandar Lampung dipimpin oleh Dra.

Aslawati Agim yang memiliki masa kepemimpinan hanya kurang lebih satu

tahun. Dan kerap kali berganti sampai 9 kali dengan masa kepemimpinan yang

tidak menentu. Berikut daftar kepala sekolah yang pernah menjabat di SMA

Negeri 13 Bandar Lampung beserta masa kepemimpinannya :

Tabel 5. Daftar Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Bandar Lampung

No. Nama Kepala Sekolah Tahun Menjabat Tahun Berakhir
1 Dra. Aslawati Agim 1996 1996
2 Drs. Junaidi 1996 1997
3 Drs. Sugiarto 1997 1998
4 Drs. Sjahruddin 1998 1999
5 Drs. Tarman Jupani 1999 2000
6 Drs. Hi. Ahyauddin 2000 2004
7 P.Katriningsih, S.Pd. 2004 2007
8 Drs. Ahmad Surkati 2007 2010
9 Triyatmo, S.Pd. 2010 -

Sumber: Data Sekunder, 2016

Saat ini, SMAN 13 Bandar Lampung sudah beraktreditasi A dan ditetapkan

sejak tahun 2014 dengan nilai akreditasi 90,25.

B. Sarana dan Prasarana

SMA Negeri 13 Bandar Lampung memiliki luas tanah 18. 211 yang

dimiliki sejak tahun 2000 dengan rincian tata ruang sebagai berikut :
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Tabel 6. Rincian Tata Ruang SMA Negeri 13 Bandar Lampung

No. Deskripsi Tata Ruang Total Ruangan
1 Ruang Kepala Sekolah 1
2 Ruang W.K Kurikulum 1
3 Ruang Guru 1
4 Ruang Tata Usaha 1
5 Ruang Bimbingan Konseling 1
6 Laboratorium Fisika 1
7 Laboratorium Bahasa 1
8 Laboratorium Komputer 1
9 Ruang UKS 1
10 Lapangan Basket 1
11 Lapangan Sepak Bola 1
12 Lapangan Upacara 1
13 Ruang Kelas 23
14 Kantin 5
15 Gudang 1
16 Mushola 1
17 Aula 1
18 Toilet Guru 2
19 Toilet Siswa 9
20 Pos`Satpam 1
21 Ruang Perpustakaan 1
22 Ruang Osis 1
Sumber : Data Sekunder, 2016

Setiap ruang kelas yang ada di SMA Negeri 13 Bandar Lampung telah

dibekali CCTV guna memantau aktifitas guru dan siswa selama proses belajar

mengajar berlangsung. Sedangkan di laboratorium komputer sudah tersedia 30

komputer yang dapat digunakan sebagai sarana belajar dan telah dibekali hot-spot

Wifi sehingga baik siswa maupun guru dapat menggunakan layanan internet

secara gratis di lingkungan sekolah.

SMA Negeri 13 Bandar Lampung juga telah membekali siswanya dengan

berbagai sarana olah raga guna meningkatkan kualitas pendidikan jasmani.

Sebagai tambahan, siswa SMA tersebut telah dijadwalkan Elmo setiap satu
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minggu sekali perkelas. Sebagai tambahan, 23 ruang kelas yang ada di SMA

Negeri 13 Bandar Lampung dibagi menjadi 4 kelas X IPA, 4 kelas X IPS, 4 kelas

XI IPA, 4 kelas XI IPS, 4 kelas XII IPA, dan 3 kelas XII IPS. Selain itu, hampir

setiap kelas juga telah dibekali proyektor guna menunjang aktifitas belajar yang

sesuai dengan standar nasional.

C. Kegiatan Ekstrakulikuler

Kegiatan Ekstrakulikuler di SMA Negeri 13 Bandar Lampung cukup banyak

dan bervariatif. Saat ini, total kegiatan ekstrakulikuler yang telah terselenggara

ada 16 jenis yakni sebagai berikut :

Tabel 7. Rincian Jenis Kegiatan Ekstrakulikuler SMA Negeri 13 Bandar

Lampung

No. Jenis Kegiatan Jumlah peserta
1 Rohis 16
2 Pramuka 25
3 Paskibraka 25
4 Basket 12
5 Voli 10
6 Judo 15
7 Mading 14
8 Kabaret OTIS 10
9 Futsal 12
10 Multimedia 14
11 Seni tari 15
12 Modern dance 16
13 English club 13
14 PMR 23
15 Bina Vokalia 14
16 Karya Ilmiah Remaja 15

Total 249
Sumber: Data Sekunder, 2016

Kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 13 Bandar Lampung terselenggara

setiap hari sabtu pukul 10.00 WIB. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa total
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siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 13 Bandar

Lampung ada 249 orang.

D. Siswa dan Guru

Berikut tersajikan data siswa SMA Negeri 13 Bandar Lampung T.A

2016/2017.

Tabel 8. Rincian Data Siswa SMA Negeri 13 Bandar Lampung

KELAS REGULER BILING JUMLAH
MURNI KEL.GURU

X 243 118 4 365
XI 129 174 12 315
XII 121 146 2 269

JUMLAH 493 438 18 949
Sumber : Data Sekunder, 2016

Berdasarkan sajian tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa

yang mendaftar melalui jalur Bina Lingkungan hampir sebanding jumlahnya

dengan jalur reguler dengan nilai perbandingan yakni 456 orang berbanding 493

orang. Artinya, program Bina Lingkungan sudah berjalan baik di sekolah ini.

Namun apabila dicermati ternyata siswa kelas X jumlahnya lebih banyak dari

kelas XII. Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan jumlah siswa yang

mendaftar disekolah tersebut. Keadaan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan

peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui

jalur penerimaan Bina Lingkungan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

Meskipun siswa yang mendaftar melaui jalur Bina Lingkungan tidak lebih

banyak dari Reguler, namun apabila dicermati selisihnya hanya 37 orang saja dari
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total keseluruhan siswa di sekolah tersebut. Angka itu menunjukkan bahwa

hampir sebagian besar siswa di SMA Negeri 13 Bandar Lampung berasal dari

keluarga kelas sosial menengah kebawah.

Saat ini, terdapat total 113 guru di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, yang

terbagi menjadi 79 guru PNS dan sisanya guru honorer.

E. Visi dan Misi sekolah

Visi SMA Negeri 13 Bandar Lampung yakni berprestasi dengan

mengedepankan imtaq, iptek, dan seni. Visi ini didukung oleh 6 indikator, yakni :

berprestasi dalam kurikulum; berprestasi dalam kelengkapan sarana dan

prasarana; berprestasi dalam kualitas lulusan; berprestasi dalam keimanan dan

ketakwaan; berprestasi dalam pengelolaan manajemen sekolah; serta berprestasi

dalam proses pembelajaran.

Adapun Misi SMA Negeri 13 Bandar Lampung guna mencapai Visi sekolah

tersebut yakni Meningkatkan profesionalitas tenaga kependidik; Melengkapi,

memanfaatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana secara optimal;

Meningkatkan mutu kelulusan dengan suasana belajar yang kondusif;

Meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut untuk menjadikan

masyarakat sekolah beriman dan bertaqwa; Meningkatkan peran serta orang tua

dan masyarakat dalam pendidikan; serta Meningkatkan kualitas proses belajar

mengajar dan melaksanakan remedi.



42

Visi dan Misi sekolah ini tentu seiring dengan tujuan SMA Negeri 13 Bandar

Lampung secara umum, yakni : Berkemampuan menghayati serta melaksanakan

ajaran agama dengan baik; menciptakan kualitas proses belajar mengajar agar

tetap kondusif; melahirkan siswa kelulusan yang bermutu serta siap melanjutkan

kejenjang pendidikan selanjutnya; Memiliki tenaga pengajar yang profesional

dalam melaksanakantugas kependidikan; Memiliki sarana dan prasarana yang

cukup untuk membantu proses pembelajaran; serta Mendapat dukungan dan

respon positif dari orang tua/wali siswa dalam setiap kegiatan yang

diselenggarakan.

F. Kondisi Lingkungan Sekolah

SMA Negeri 13 Bandar Lampung telah berdiri sejak 20 tahun silam.

Meskipun sudah berdiri selama 20 tahun ternyata  masih banyak masyarakat

Bandar Lampung yang belum mengetahui letak sekolah ini. Alasan yang sangat

memungkinkan yakni dikarenakan letak geografis SMA Negeri 13 Bandar

Lampung sangat terpencil dan jauh dari keramaian kota. Tentu dapat dimaklumi

apabila masih banyak yang justru menanyakan keberadaan sekolah ini.

Suasana yang jauh dari keramaian kota membuat proses belajar begitu tenang,

alam yang masih asri menambah kesejukan serta pemandangan yang begitu indah

untuk dinikmati menjadi ciri khas sekolah ini. Tak jarang, ketika jadwal olah raga

dimulai, guru bidang studi memerintahkan para siswanya untuk berlari

mengelilingi kampung disekitar sekolah bahkan berjalan jauh menelusuri

persawahan dan perkebunan.
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Sebisa mungkin, baik siswa maupun guru menghindari adanya tindak

kekerasan. Bahkan pada saat pelaksanaan MOSpun setiap anggota OSIS

menghindari tradisi senioritas yang sempat diberitakan marak terjadi disekolah-

sekolah perkotaan. Warga SMA Negeri 13 Bandar Lampung tidak pernah

menerapkan tradisi tersebut. Sehingga, alternatif lain ketika pelaksanaan MOS

adalah memberikan materi didalam kelas serta mengajak siswa baru berkeliling

kampung.

Warga SMA Negeri 13 Bandar Lampung juga begitu menjunjung tinggi nilai

keagamaan, hal ini dibuktikan dengan rutinitas membaca Al-qur’an bersama pada

saat akan memulai jam belajar pada setiap harinya. Setiap guru agama serta

anggota Rohis ditunjuk bergilir untuk menjadi pemimpin doa. Selain itu, Setiap

hari jumat semua siswa dan guru  yang berjenis kelamin laki-laki wajib

melaksanakan sholat jumat berjamaah dimushola sekolah. Jika ada siswa laki-laki

beragama islam yang tidak melaksanakan shollat jumat, maka guru yang sedang

piket wajib memberikan sanksi terhadap siswa tersebut.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi disekolah ini yakni siswa yang makan

dikantin saat jam belajar sedang berlangsung, tidak mengerjakan PR, mengecilkan

ukuran baju, celana ataupun rok supaya terlihat mengikuti mode, telambat dan

sebagainya. Pelanggaran ini dianggap masih tergolong ringan sehingga sanksi

yang diberikan hanya berupa pengurangan poin kedisiplinan.

Apabila merujuk pada hakikat remaja yang masih penuh gejolak emosi,

keadaan ini tentu menjadi hal yang umum terjadi. Atas dasar inilah, pihak

sekolah berupaya keras menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswanya.
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Salah satunya dengan memasang CCTV disetiap kelas. CCTV itu bukan hanya

sebagai alat pemantau aktifitas belajar mengajar saja namun juga memantau

aktifitas siswa diluar jam belajar. Sejak dipasang CCTV siswa enggan melakukan

penyimpangan dilingkungan sekolah. Berdasarkan pernyataan ini, ternyata upaya

sekolah untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan remaja melalui

pemasangan CCTV telah memberikan dampak yang positif.

Sebagian besar siswa SMA Negeri 13 Bandar Lampung telah membawa

kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan tidak ada angkutan umum yang

melintasi sekolah ini. Pihak sekolah memang tidak mewajibkan siswa untuk

membawa kendaraan pribadi namun juga tidak memberikan larangan. Pihak

sekolah mengerti keadaan lingkungan yang terpencil sehingga memberikan

toleransi bagi siswa terkait hal tersebut.

Situasi ini sempat menjadi dilema bagi pihak sekolah. Sebab, apabila seluruh

siswa membawa kendaraan pribadi maka pihak sekolah harus menyediakan lahan

parkir yang luas. Sedangkan lahan parkir yang ada sudah penuh sesak. Bahkan

sampai banyak siswa yang memarkirkan motornya disembarang tempat. Alhasil,

sekolah membuka tempat parkir baru di sela-sela kelas dan di lahan belakang.

Kini, SMA Negeri 13 Bandar Lampung memiliki lahan parkir yang begitu luas.

Siswa yang tidak membawa kendaraan bermotor harus menggunakan jasa

ojek atau diantar jemput. Ada juga siswadan guru yang nekat bersepeda. Sepeda

menjadi alternatif lain sebagai alat transportasi tanpa polusi, tanpa bahan bakar

juga sebagai alat olah raga. Jalan menuju SMA Negeri 13 Bandar Lampung

memberi peluang untuk dapat dilalui menggunakan sepeda.
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SMA Negeri 13Bandar Lampung memiliki gerbang masuk dan gerbang

keluar yang berbeda. Dan akan dibuka salah satunya sesuai jadwal masuk (07.15

WIB), atau jadwal pulang (14.00 WIB). Setiap gerbang sudah ada pos satpamnya

masing-masing. Mengingat sebagian besar siswa membawa kendaraan pribadi, hal

ini merupakan salah satu upaya pihak sekolah untuk mencegah tindak pencurian

sepeda motor.

SMA Negeri 13 Bandar Lampung memiliki dua lapangan berbeda. Lapangan

atas berfungsi sebagai tempat upacara bendera, bermain basket, futsal, dance,

demo ekstrakulikuler, bahkan acara class-meeting. Sedangkan  lapangan dibawah

baru diresmikan pada tanggal 10 Mei 2013 dengan nama Gelanggang Bina Siswa

sebagai sarana olah raga.

Sudah menjadi tanggungjawab sekolah untuk mendidik siswa dan

meminimalisir tindakan delinkuen disekolah. Namun, apabila siswa ternyata

melakukan tindakan delinkuen diluar jam belajar, maka tindakan tersebut sudah

bukan tanggungjawab sekolah lagi. Meski demikian, sekolah tetap berusaha

mendidik siswa untuk benar-benar tidak melakukan tindakan delinkuen baik

disekolah maupun diluar sekolah.

Guru merupakan orang tua siswa disekolah. Hal ini sangat diterapkan di SMA

Negeri 13 Bandar Lampung. Wali kelas menjadi tempat curahan hati siswa

dikelas tersebut. Bahkan tak jarang, wali murid yang dengan sengaja datang

kesekolah hanya untuk sekedar berdiskusi atau meminta bantuan wali kelas atau

guru BK untuk memecahkan masalah sosial anaknya. Tentu, dengan senang hati

wali kelas atau guru BK akan membantu menyelesaikan permasalahan yang
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terjadi. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara guru dengan wali

murid.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa sekolah ini berdiri diatas

lahan seluas 18. 211 . Kini, lahan ini telah dipagar tembok keliling setinggi 3

meter. Sebelum sekolah ini dipagar setinggi 3 meter, sering ditemukan siswa yang

meninggalkan sekolah sebelum jadwal pulang. Keadaan ini tentu sangat

meresahkan pihak sekolah.

Berangkat dari keadaan ini, pihak sekolah mengantisipasinya dengan cara

memagar tembok keliling. Namun bukan remaja namanya jika tidak melakukan

pelanggaran. Meski tembok setinggi 3 meter sudah dibangun, masih tetap

ditemukan siswa yang nekat melompatinya melalui bantuan temannya yang

mendorong dari bawah. Sayangnya, aksi ini selalu tertangkap oleh guru piket dan

siswa tersebut harus bersedia menerima sanksi.

Demikianlah sekiranya gambaran umum tentang lokasi penelitian ini. Setiap

pelaksaan tujuan pasti pernah menemukan hambatan. Namun, pemaparan ini

sudah disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Meski demikian, pihak sekolah

tetap mengerahkan upaya terbaiknya untuk meningkatkan kualitas siswa. Hal ini

nampak dari penerapan sanksi tegas yang diberikan kepada siswa pelanggar.

Sehingga, siswa dapat secara sadar mengerti akan pentingnya menjaga

kedisiplinan.
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BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 13 Bandar

Lampung tentang partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler terhadap

kecenderungan perilaku delinkuen  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengolahan data menggunakan Rank Spearman yakni nilai sig. tailed

sebesar 0.005 serta koefisien korelasi yang menunjukkan angka -0.329.

Apabila nilai signifikansi > 0.000 maka Ha diterima dan Ho ditolak sedangkan

angka negatif pada koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan variabel

yang diteliti. Koefisien korelasi yang negatif memberikan definisi bahwa

semakin tinggi variabel X maka semakin rendah variabel Y, demikian

sebaliknya.  Diterimanya Ha dan koefisien negatif yang ditunjukkan pada

hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara

partisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler terhadap kecenderungan perilaku

delinkuen pada remaja di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dengan arah

hubungan yang negatif. Artinya, semakin tinggi partisipasi siswa dalam

kegiatan ekstrakulikuler maka kecenderungan perilaku delinkuen semakin

menurun. Namun, angka korelasi -0,329 masih tergolong rendah sehingga
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kekuatan hubungannya pun rendah. Hasil penelitian ini juga berkaitan dengan

pernyataan siswa terkait manfaat berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler

yakni dapat menyalurkan minat dan bakat; merasakan adanya peningkatan

kedisiplinan; serta merasa malu terhadap guru, orang tua, teman dan diri

sendiri apabila melakukan pelanggaran.

2. Hasil pengolahan  data yang menggunakan Mann Whitney menunjukkan

angka Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.000. Apabila angka Asymp. Sig. (2-

tailed) < 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya, ada perbedaan

kecenderungan perilaku delinkuen yang dilakukan oleh siswa yang

berpartisipasi dan tidak berpatisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler. Siswa

yang berpartisipasi memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku

delinkuen, namun kecenderungannya tidak lebih besar dari pada siswa yang

tidak berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 13 Bandar

Lampung. Kecenderungan perilaku delinkuen yang dilakukan lebih dominan

kearah pelanggaran sedang, seperti : beratraksi freestyle, duduk didinding

pembatas lantai atas, dan berseluncur dipegangan tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa masalah yang dapat

menghambat proses berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler. Atas alasan itu

maka berikut dipaparkan saran untuk dijadikan pertimbangan dalam proses

pemecahan masalah.

1. Pihak sekolah hendaknya menambah ragam jenis kegiatan ekstrakulikuler agar

menarik siswa untuk turut berpartisipasi. Sebab, ada responden yang
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menyatakan  alasan ketidakikutsertaan dalam ekstrakulikuler yakni

dikarenakan jenis kegiatan yang disediakan tidak menarik.

2. Siswa kelas 3 di SMA Negeri 13 Bandar Lampung memang sudah tidak

diwajibkan  untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Karena, siswa kelas 3

sudah harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Nasional. Namun,

siswa kelas 1 dan 2 tidak banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan

ekstrakulikuler. Sebaiknya, pihak sekolah tidak hanya menambah jenis

kegiatan ekstrakulikuler tetapi turut memotivasi siswa untuk dapat

berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler. Lebih baik lagi apabila pihak

sekolah bersedia menambahkan sarana dan prasana unutk menunjang

berlangsungnya kegiatan ekstrakulikuler.

3. Meskipun kegiatan ekstrakulikuler dapat menurunkan  kecenderungan

perilaku delinkuen, tetapi hal ini bukan satu-satunya cara. Artinya, perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kecenderungan perilaku delinkuen

yang melibatkan pengamatan  terhadap geng atau kelompok bermainnya agar

terlihat bagaimana proses remaja SMA berinteraksi.

4. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait variabel yang akan diteliti dengan

menentukan responden secara acak agar hasil penelitian lebih kompleks.

Selain itu, baik penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif

sebaiknya proses pengambilan sampel bersifat lebih proporsional antara siswa

yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki agar dapat dilihat perbedaan

kecenderungannya.
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