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ABSTRAK 

Hubungan Keluarga Harmonis Terhadap Kenakalan Siswa SMK Negeri 1 
Kalianget Tahun Pelajaran 2013 – 2014. Lucky Andhini 

 

Kata Kunci : Keluarga Harmonis, Kenakalan Siswa 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan keluarga 
harmonis terhadap kenakalan siswa dan seberapa besar hubungan keluarga 
harmonis terhadap kenakalan siswa pada kelas X Jurusan Teknik Konstruksi 
Kayu di SMK Negeri 1 Kalianget tahun pelajaran 2013 – 2014. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengungkapkan 
temuan dengan mendiskripsikan secara komprehensif mengenai data yang 
diperoleh dilapangan. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 1 
Kalianget sebanyak 278 siswa, sementara sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 33 siswa yang terdiri dari kelas X Jurusan Teknik Kontruksi Kayu. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
sampling purposive, teknik pengambilan sampel secara sengaja, dimaksudkan 
peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 
tertentu, jadi sampel diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh 
peneliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
atau angket sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan 
signifikan antara keharmonisan keluarga dengan kenakalan siswa pada siswa 
kelas X Jurusan Teknik Kontruksi Kayu di SMK Negeri 1 Kalianget. Adapun 
hubungan tersebut bersifat positif yang mengidentifikasi bahwa semakin 
meningkat keharmonisan keluarganya maka akan berpengaruh dengan 
kenakalan siswa. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan rumus korelasi product 
moment pada program SPSS 16 diperoleh r hitung sebesar 0,602. Setelah 
dikonsultasikan dengan nilai tabel harga kritik “r” product moment ternyata bahwa 
dengan Df sebesar 31, diperoleh “r” tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 
0,355 sedangkan pada taraf signifikansi 1% sebesar 0,456. Dengan demikian 
dapat diketahui “r” hitung lebih tinggi dari pada “r” tabel pada taraf signifikansi 5% 
maupun pada taraf signifikansi 1%. Maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 
hubungan antara keharmonisan keluarga dengan kenakalan siswa pada siswa 
kelas X Jurusan Teknik Konstruksi Kayu di SMK Negeri 1 Kalianget Tahun 
Pelajran 2013 – 2014 dengan taraf signifikan tinggi. 

 

 

 


