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Permasalahan yang dihadapi pada siswa SMA Negeri 3 Gorontalo adalah sebagian besar 

menunjukan perilaku bolos sekolah. Oleh sebab itu penelitian ini  bertujuan untuk 

memperoleh suatu gambaran tentang pengaruh Behavior Kontrak terhadap perilaku bolos 

sekolah melalui metode penelitian eksperimen. 

 

Penelitian ini eksperimen semu ini menggunakan desain penelitian “One Group Pre- Test and 

Post – Test Design”. Pada penelitian ini terdiri dari penelitian dua variabel X(Behavior 

Contracts)  dan Variabel Y ( Perilaku Bolos sekolah ) kelas XI dengan sampel yang  

berjumlah 20 orang .  teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah  teknik angket 

dalam bentuk pernyataan yang berisi aspek- aspek variabel Y ( Perilaku Bolos Sekolah). 

 

Angket untuk disebarkan pada siswa sebanyak dua kali yaitu sebelum pemberian tindakan dan 

sesudah pemberian tindakan untuk mendapatkan data. Data yang terkumpul untuk  di analisis 

dengan menggunakan teknik pengolahan statistika. Sesuai pengujian normalitas data, di 

peroleh harga X
2hitung

  Pree – Test sebesar 10,95 dan harga X
2 hitung

 Post – Test sebesar 5,36  

sedangkan harga X
2 hitung < 

X
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 pada taraf nyata α =  0,05 sebesar 5,99. Ternyata harga X
2 

hitung <
X

2 tabel,
 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

 

Pada pengujian hipotesis digunakan adalah uji t, dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh 

dari harga hitung sebesar  37,9 sedangkan ttabel  pada taraf nyata 5% sebesar 
t
(0,95) (28) = 2,05. 

Ternyata harga 
t
tabel telah berada diluar daerah penerimaan Ho, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan menerima  HA. 

 

Berdasarkan  pengujian hipotesis, maka Behavior Contracts adalah salah satu teknik yang 

dapat digunakan untuk mengatasi masalah Bolos Sekolah pada siswa SMA 3 Negeri 

Gorontalo. 
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