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ABSTRAK 

Nama  :   Rahmawati S 

NIM                :   20100118046 

Jurusan          :   Pendidikan Agama Islam 

Judul         : Pengaruh Bimbingan dan Konseling terhadap Perilaku 
Disiplin Peserta Dididk di SMA Negeri 6 Jeneponto 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bimbingan dan konseling 

di SMA Negeri 6 Jeneponto 2) untuk mengetahui perilaku disiplin peserta didik di 

SMA Negeri 6 Jeneponto 3) untuk mengetahui pengaruh bimbingan dan konseling 

terhadap perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode ex post facto 

dengan desain penelitian regresi sederhana. Responden pada penelitian ini adalah 

peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto. Populasi dalam penelitian ini sebanyal 

1.037 dengan jumlah sampel sebanyak 90 responden. Metode pengumpalan data yaitu 

angket dan dokumentasi dengan teknik sampling yang digunakan yaitu teknik simple 

random sampling. Dimana pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen angket yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa: 1) 

bimbingan konseling berada pada kategori sedang dengan persentase 58% sedangkan 

perilaku disiplin peserta didik SMA Negeri 6 Jeneponto juga berada pada kategori sedang 

dengan presentase 52%. Dari hasil perhitungan diperoleh (thitung) = 5,14 sementara (ttabel) = 

1,662 untuk taraf signifikansi 0,05%. Karena thitung lebih besar dari ttabel maka dapat 

disimpulkan H0 di tolak dan H 1 diterima. Artinya ada pengaruh bimbingan terhadap perilaku 

disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto. Bagi peserta didik mengingat 

pentingnya akhlak sebagai sebuah perbuatan yang menjadi indikator penilaian baik 

buruknya seseorang maka penting kiranya peserta didik memperhatikan segala aspek 

yang berkaitan dengan perilaku (ucapan, perbuatan dan tingkah laku). 

Implikasi dari penelitian ini yaitu, Bagi guru untuk pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam itu sangat penting untuk dikembangkan guna membantu 

peserta didik dalam proses pembelajaran. bagi kepala sekolah harus memperhatikan 

kebutuhan ataukah sarana yang dibutuhkan oleh peserta didik dan guru dalam proses 

belajar mengajar agar proses tersebut bisa mencapai sesuai apa yang diinginkan. Bagi 

peneliti yang akan datang, bisa dijadikan sebagai  bahan referensi dalam  melakukan 

penelitian terhadap pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan akhlak 

peserta didik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan orang dewasa kepada 

mereka yang dianggap belum dewasa. Pendidikan adalah transformasi ilmu 

pengetahuan, budaya, sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada suatu generasi agar 

dapat ditransformasi kepada generasi berikutnya. Dalam pengertian ini pendidikan 

tidak hanya merupakan trasformasi ilmu, melainkan sudah berada dalam wilayah 

transformasi budaya dan nilai yang berkembang dalam masyarakat.
1
 Pendidikan 

dalam makna yang demikian jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan 

pengertian yang hanya merupakan tranformasi ilmu. Budaya yang dibangun oleh 

manusia dan mayarakat dalam konteks ini mempunyai hubungan dengan pendidikan. 

Pendidikan dalam konteks yang luas mngarahkan manusia pada perwujudan budaya 

yang mengarah pada kebaikan dan pengembangan masyarakat. Maka pendidikan 

senantiasa diperlukan dan memerlukan suatu proses yang akan berlangsung terus 

menerus dalam usaha untuk mewariskan nilai-nilai dan kecakapan yang dimiliki oleh 

manusia pada generasi berikutnya. 

Pendidik merupakan orang tua peserta didik di sekolah yang mempunyai 

tanggung jawab dalam mengarahkan dan membimbing peserta didiknya untuk 

menjadi lebih baik. Di sekolah pendidik tidak hanya membimbing peserta didik 

dalam proses pembelajarannya di kelas tetapi pendidik juga memberikan bimbingan 

                                                           
1
Abdul Kadir, Dasar-dasar Pendidikan (Jakarta: Kencana Media Pradana Group, 2012), 

h. 60. 
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kepada peserta didiknya yang memiliki masalah baik itu masalah pribadi maupun 

masalah kelompok.
1 

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang 

di lakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya 

sendiri. Sehingga peserta didik tersebut dapat mengarahkan dirinya sendiri dan dapat 

bertindak dengan sewajarnya. Sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan 

sekolah pada umumnya.
2 

Menurut Jones, Staffire dan Stewart yang dikutip oleh Prayitno dalam buku 

dasar-dasar bimbingan dan konseling berpendapat bahwa: bimbingan adalah yang 

diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-

penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang 

merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh 

tidak mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak 

diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan.
3
 

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi, dimaksudkan agar peserta 

didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri serta menerimanya secara 

positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Sebagai manusia 

yang normal di dalam setiap diri individu selain memiliki hal-hal yang positif tentu 

ada yang negatif. Pribadi yang sehat adalah ialah apabila ia mampu menerima dirinya 

sebagaimana adanya dan mampu mewujudkan hal-hal positif sehubung dengan 

penerimaan dirinya itu. Jika seorang peserta didik mengenal dirinya sebagai seorang 

                                                           

1
Rusdian dan Yeti Heryati, Pendidikan Profesi Keguruan, (Bandung:Pustaka Setia,2015), 

hlm.43 

2
Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 62 

3
Ahmad Juntika, Bimbingan dan Konseling (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 3 
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yang kurang berprestasi dibandingkan dengan kawan-kawannya, maka hendaknya ia 

tidak menjadi putusasa, rendah diri dan lain sebagainya, melainkan ia harus 

bersemangat lagi untuk mengejar ketertinggalannya dan meraih prestasi pada bidang 

yang diminatinya.     

Istilah konseling telah digunakan dengan luas sebagai kegiatan yang 

dipikirkan untuk membantu seseorang menyelesaikan masalahnya. Kata konseling 

mencakup bekerja dengan banyak orang dan hubungan yang mungkin saja bersifat 

pengembangan diri, dukungan terhadap krisis, bimbingan atau pemecahan masalah. 

Tugas konseling adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi, 

menemukan dan menjelaskan cara duduk lebih memuaskan dan cerdas dalam 

menghadapi sesuatu. 
4
  

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan merupakan 

kegiatan yang sistematis, terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelayanan 

bimbingan dan konseling selalu memperhatiakan karakteristik tujuan Pendidikan, 

kurikulum dan peserta didik. Sebagai seorang konselor memiliki tanggung jawab 

yang tidak ringan, misalnya mengadakan penelitian terhadap lingkungan sekolah, 

membimbing peserta didik, serta memberikan saran-saran yang berharga. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan 
berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau pendidik 
bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta 
didik/konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. 

                                                           
4
Rayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 5 
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Landasan utama bimbingan dan konseling adalah al-Qur’an  dan  hadits.  

karena  keduanya  merupakan  sumber dari  segala  pedoman  untuk  umat  Islam.    

Diterangkan  pada surat  Al-isra’  ayat  82,  

َرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِْيَنَۙ َوََل يَِزْيُد الظِّٰلِمْيَن  ُل ِمَن اْلقُْرٰاِن َما ُهَو ِشفَۤاٌء وَّ  اَِلَّ َخَساًراَونُنَّزِ

 

Terjemahnya: 

Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat 
bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada 
orang-orang yang zalim selain kerugian. 

Tentang  begitu  pentingnya  al-Qur’an dalam  kehidupan  manusia,  sehingga  

beberapa  bidang  ilmu menjadikan  al-Qur’an sebagai  rujukan  dan  tuntunan.  

Dalam al-Qur’an tidak  hanya  dijelaskan  tentang  mengatur  urusan ibadah  saja,  

akan  tetapi  dalam al-Qur’an juga  berisi  tentang ayat-ayat  yang  berhubungan  

dengan  penyelesaian  pada segala  suatu  permasalahan  yang  ada  dalam  kehidupan 

manusia.
5
 Kedisplinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak dalam kehidupan 

manusia, karena seorang muslim tanpa disiplin yang kuat akan merusak sendi-sendi 

kehidupannya, yang dapat membahayakan dirinya dan manusia lainnya, bahkan alam 

sekitarnya. 

Dalam al-Qur’an diterangkan tentang disiplin dalam surah Al-Ashr ayat 1-3 

yang berbunyi. 

 

ْنَساَن لَِفْي ُخْسٍرَۙ اَِلَّ الَِّذيْ  ِلٰحِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َواْلعَْصِرَۙ اِنَّ اَْلِ َوتََواَصْوا  ەََۙن ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا الصّٰ

ْبِر   ࣖبِالصَّ

 

                                                           
5
Abudin Nata. Tafsir Ayat-Ayat pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, . 2010.) h. 10 
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Terjemahnya: 

(1)Demi masa, (2)sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, 
(3)kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling 
menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.

6
 

Surah di atas menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan 

masanya dengan sebaik-baiknya termasuk golongan yang merugi. Surah tersebut 

telah jelas menujukkan kepada kita bahwa Allah telah memerintahkan kepada hamba-

Nya untuk selalu hidup disiplin. Karena dengan kedisiplinan kita dapat hidup terartur, 

sedangkan bila hidup kita tidak disiplin berarti kita tidak bisa hidup teratur dan hidup 

kita akan hancur berantakan.  

Kedisiplinan sangatlah penting ditanamkan sejak dini oleh orang tua, terutama 

bagi perkembangannya. Melalui contoh disiplin dalam keluarga, anak akan berlaku 

disiplin sejak dini dan akan membekas perilaku disiplin sampai ia dewasa baik dalam 

lingkungan sekolah maupun masyarakat, karena disiplin adalah awal dari 

keberhasilan suatu target yang diharapkan. Kedisiplinan sangatlah penting 

ditanamkan sejak dini oleh orang  tua, terutama bagi perkembangannya. Melalui 

contoh disiplin dalam keluarga, anak akan berlaku disiplin sejak dini dan akan 

membekas perilaku disiplin sampai ia dewasa baik dalam lingkungan sekolah 

maupun masyarakat, karena disiplin adalah awal dari keberhasilan suatu target yang 

diharapkan. 

Kedisiplinan belajar peserta didik dapat terjadi secara optimal bila pihak 

sekolah dan pendidik melakukan perbaikan proses belajar mengajar yang menjadikan 

peserta didik itu memiliki tingkat yang sama yaitu, sama-sama mencari ilmu tanpa 

ada dinding pemisah yang menghalangi. Sehingga antara pendidik dan peserta didik 

                                                           
6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 290. 
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akan tercipta saling kerjasama dan peserta didik pun menjadi bersemangat dalam 

belajar karena peserta didik tidak merasa lebih rendah daripada pendidik mereka. 

 Perilaku disiplin peserta didik akan dengan mudah menggapai aspek-aspek di 

sekolah. Maka peran pendidik Bimbingan Konseling sangatlah diperlukan. Dari 

uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, antara peran pendidik 

bimbingan konseling sebagai tokoh utama dalam perilaku disiplin peserta didik 

memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. 

Dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik ialah membantu peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi. Dalam membantu peserta didik 

menyelesaikan masalah pendidik bimbingan dan konseling perlu mengetahui karakter 

dan latar belakang peserta didiknya yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib 

atau tidak disiplin, sehingga pendidik bimbingan dan konseling akan dapat 

menentukan cara yang paling tepat dalam membantu peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMAN 6 Jeneponto, peneliti 

melihat perilaku disiplin terhadap peserta didik diantaranya, peserta didik malas 

mengikuti upacara, terkadang terlambat mengikuti pembelajaran, terkadang 

melanggar atauran–aturan yang ada di sekolah, berpakaian tidak rapi dan tidak 

menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, merokok, peserta didik tidak 

membawa buku pelajaran sesuai jadwal pelajaran, ke kantin pada saat mata pelajaran 

sedang berlangsung. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan bimbingan dan 

konseling oleh pendidik. Dengan adanya bimbingan dan konseling ini pendidik dapat 

membimbing peserta didik untuk selalu menerapkan perilaku disiplin. Terkait dengan 

hal di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji tentang “Pengaruh 
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Bimbingan dan Konseling terhadap Perilaku Disiplin Peserta Didik di SMA Negeri 6 

Jeneponto” . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dengan penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana bimbingan dan konseling di SMA Negeri 6 Jeneponto? 

2. Bagaimana perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto? 

3. Apakah terdapat pengaruh bimbingan dan konseling terhadap perilaku disiplin 

peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu peristiwa atau keadaan yang diharapkan dan dilandasi 

oleh generalisasi, dan biasanya menyangkut hubungan diantara variabel penelitian.  

Hipotesis menurut Kerlinger memiliki pengertian sebagai pernyataan yang bersifat 

dugaan tentang hubungan antara dua variabel aau lebih. Pernyataan selalu 

diungkapkan dalam  bentuk kalimat pernyataan dan hubungan baik secara umum 

maupun secara khusus tentang variabel yang satu dengan yang lain.
7
 Dengan 

demikian maka hipotesis adalah dugaan sementara atas permasalahan-permasalahan 

yang diajukan dimana kebenarannya akan dibuktikan pada saat melakukan penelitian. 

Melalui perumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka 

peneliti mengajukan hipotesis “Terdapat pengaruh bimbingan dan konseling terhadap 

perilaku disiplin peserta didik di sma negeri 6 jeneponto”. 

 

 

                                                           
7
Punaji Setyosari, metode penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kharisma Putra 

Utama), hal. 96. 
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D. Defenisi Operational Variabel 

1. Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan atau layanan 

konseling yang diberikan kepada peserta didik dengan memperhatikan asas-asas 

dalam bimbingan konseling guna untuk membentuk atau memperbaiki perilaku 

peserta didik yang bermasalah.  Adapun indikator dari penerapan bimbingan dan 

konseling menurut Prayitno yaitu, bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan 

social, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan karir. 

2. Perilaku Disiplin Peserta Didik 

Perilaku disiplin peserta didik adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Adapun indikator dari 

perilaku disiplin yaitu, disiplin dilingkungan keluarga, disiplin dilingkungan sekolah, 

disiplin di lingkungan pergaulan. 

E. Kajian Pustaka 

Disini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

terdahulu yang menjadi acuan untuk peneliti kedepannya. Antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahuel Taufiqi dengan judul penelitian 

“Pengaruh Layanan dan Bimbingan Konseling terhadap Kedisiplinan Peserta 

didik dalam Pembelajaran IPS di Muhammadiyah 1 Malang”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa (1) Faktor layanan bimbingan dan konseling (X) dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik di MA Muhammadiyah 1 

Malang memiliki tingkat layanan bimbingan dan konseling yang tinggi dengan 

prosentase 69% . (2) Faktor kedisiplinan peserta didik (Y) dari hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan peserta didik di MA Muhammadiyah 

1 Malang tergolong tinggi dengan prosentase 62%. (3) Uji hipotesis secara 

parsial memperoleh nilai t hitung sebesar 2,231 sedangkan nilai t tabel adalah 

2,02. Artinya nilai t hitung lebih besar dari t tabel. (2,231>2,02). Berdasarkan 

hasil tersebut maka disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan peserta didik di MA Muhammadiayah 1 

Malang. 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum belum ada 

membahas terkait dengan penerapan bimbingan konseling. Perbedaan terletak pada 

teknik sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik sampling 

jenuh. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. 

Selain itu perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. 

Adapun persamaan terletak pada angket atau kuesioner. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sherly Yunita dengan judul penelitian “Peran 

Pendidik Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan Kedisiplinan Peserta 

didik di MTS Muhammadiyah Metro”.Berdasarkan hasil penelitian, bahwa 

peran pendidik bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan 

peserta didik di MTs Muhammadiyah Metro yaitu membantu peserta didiknya 

dalam menyelesaikan masalah, memberi nasehat serta memberi teguran kepada 

peserta didik yang tidak disiplin, memberikan bimbingan kepada peserta didik 

agar tidak salah dalam mengambil keputusan, dan memberikan teguran serta 

nasehat. Dan upaya yang dilakukan pendidik bimbingan dan konseling dalam 
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mencegah peserta didik yang tidak disiplin yaitu, dengan cara memberikan 

bimbingan kelompok, bimbingan individu dan bimbingan orang tua.
8
 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum belum ada 

membahas terkait dengan perilaku disiplin. Perbedaan terletak pada jenis penelitian 

yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Selain itu 

perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. Adapun 

persamaan terletak pada dokumentasi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Umbara dengan judul penelitian 

“Pengaruh Bimbingan dan Konseling terhadap Peningkatan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Peserta didik di SMPN 13 Depok”. penelitian yang 

telah dilakukan kepada sejumlah peserta didik yang menjadi sampel penulis 

melakukan analisa data yang merupakan bagian penting dalam metode ilmiah 

untuk menjawab masalah penelitian. Dalam menganalisa data, penulis 

memberikan interpretasi bahwa korelasi antara pengaruh bimbingan dan 

konseling terhadap peningkatan prestasi belajar pendidikan Agama Islam 

peserta didik di SMPN 13 Depok sebesar 0,73 dan korelasi tersebut tergolong 

kuat atau tinggi. 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum belum ada 

membahas terkait dengan perilaku disiplin. Perbedaan terletak pada teknik sampel 

yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik sampling jenuh. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. Selain itu 

                                                           

8
Sherly Yunita, Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Siswa Di MTS Muhammadiyah Metro, Skripsi (Lampung: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu 

KeguruanInstitut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020) h. 47. 
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perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. Adapun 

persamaan terletak pada jenis penelitian yaitu jenis penelitian kuantitatif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Alimaun dengan judul penelitian 

“Pengaruh Kedisiplinan terhadap Hasil Belajar Peserta didik kelas V Sekolah 

Dasar Se-Daerah Binaan R.A. Kartini Kecamatan Kutoarjo Kabupaten 

Purworejo”Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil 

yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar 

peserta didik. Ditunjukkan oleh hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,790 dan 

koefisien determinasi (R2 ) 62,4%. Nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima.Hal ini menunjukkan bahwa 62,4% hasil belajar dipengaruhi 

oleh kedisiplinan peserta didik. Kesimpulan dari penelitian ada pengaruh yang 

signifikan kedisiplinan peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik kelas V 

SD se-Daerah Binaan R.A. Kartini Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
9
 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum belum ada 

membahas terkait dengan penerapan bimbingan konseling. Perbedaan terletak pada 

teknik sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik sampling 

jenuh. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. 

Selain itu perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. 

Adapun persamaan terletak pada angket atau kuesioner. 

                                                           

9
Imam Alimaun, Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V Sekolah 

Dasar Se-Daerah Binaan R.A. Kartini Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Skripsi (Semarang: 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 

2015) h. 56 



12 
 

 
 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Adiningrum dengan judul penelitian 

“Pengaruh Kedisiplinan Peserta didik terhadap Perilaku Belajar Peserta didik 

kelas V A di MI Negeri 3 Bayumas”Dalam penelitian ini, besar R Square 

menunjukan besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, yaitu 0,259 =  

25,9%. Artinya besarnya pengaruh variabel X (kedisiplinan peserta didik) 

terhadap Y (perilaku belajar peserta didik) adalah sebesar 25,9%. Dari 

persamaan regresi juga diperlihatkan besarnya Y=9,612 + 0,985 X yang 

mengandung pengertian bahwa, jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel X 

atau X=0, maka nilai variabel Y adalah 9,612. Koefisien regresi sebesar 0,985 

menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu nilai pada variabel 

X (kedisiplinan peserta didik) akan memberikan kenaikan pada variabel Y 

(perilaku belajar peserta didik) sebesar 0,985.
10

 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum belum ada 

membahas terkait dengan penerapan bimbingan konseling. Perbedaan terletak pada 

teknik sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik sampling 

jenuh. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. 

Selain itu perbedaan terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan dalam penelitian. 

Adapun persamaan terletak pada angket atau kuesioner. 

 

 

 

                                                           

10
Ika Adiningrum, Pengaruh Kedisiplinan Peserta Didik Terhadap Perilaku Belajar Peserta 

Didik Kelas V A Di MI Negeri 3 Bayumas, Skripsi (Purwokerto: Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Pendidikan Madrasah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018) h. 45 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam suatu penelitian yang akan dilakukan pasti terdapat tujuan dan 

kegunaan yang dapat di ambil baik oleh peneliti, pembaca dan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Maka dari itu adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 6 Jeneponto. 

b. Untuk mendeskripsikan perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 

Jeneponto. 

c. Untuk menguji pengaruh bimbingan dan konseling terhadap perilaku disiplin 

peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peserta didik, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka peserta didik 

sadar bahwa pentingnya bimbingan dan konseling untuk perilaku kurang disiplin 

mereka. 

b. Bagi pendidik, diharapkan untuk lebih memahami perilaku disiplin peserta didik 

melalui penerapan bimbingan dan konseling. 

c. Bagi sekolah, diharapkan untuk mengetahui sejauh mana perilaku disiplin peserta 

didik.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Bimbingan dan Konseling 

1. Pengertian Bimbingan Konseling 

Secara bahasa Bimbingan Konseling terdiri dari dua kata yaitu Bimbingan dan 

konseling. Adapun bimbingan dapat diartikan suatu proses pemberian pertolongan 

atau bantuan yang diberikan kepada orang lain baik secara individual atau kelompok 

yang bersifat tuntunan. Kewajiban pembimbing untuk memberikan bimbingan secara 

aktif, yaitu memberi arah kepada yang dibimbingnya. Kemudian dalam memberikan 

bimbingan, arah diserahkan kepada yang dibimbing oleh karena itu bimbingan 

disebut sebagai pemberian bantuan.
1
 Adapun konseling dapat diartikan sebuah proses 

pemberian bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecah masalah 

hidupnya dengan cara mewawancarai yang sesuai dengan masalah dihadapi oleh 

individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa 

pada akhirnya seorang peserta didik yang bermasalah dapat menyelesaikan atau 

memecahkan permasalahan dengan kemampuannya sendiri, sehingga dalam hal ini 

konseling bersifat kuratif atau korektif.
2
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling 

adalah sebuah proses yang sama-sama membantu permasalahan yang dihadapi oleh 

peserta didik dengan memberikan pemecahan masalah untuk dapat menjadikan 

                                                           

1
Bimo Walgitu, Bimbingan Konseling Studi dan Karier (Cet. III; Yogyakarta: Andi Offset, 

2010), h. 5-6. 

2
Bimo Walgitu, Bimbingan Konseling Studi dan Karier, h. 8. 
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peserta didik untuk lebih positif dan tidak tertekan dalam kehidupan sosial dan 

pribadinya. 

2. Landasan Bimbingan dan Konseling  

Landasan utama bimbingan dan konseling adalah al-Qur’an dan hadits.  

Karena keduanya merupakan sumber dari segala pedoman untuk umat Islam. 

Diterangkan  pada surat  al-Isra’  ayat  82: 

ِلِميَه إَِلا َخَساٗرا  
ۡلُمۡؤِمىِيَه َوََل يَِزيدُ ٱلظاَّٰ ُل ِمَه ٱۡلقُۡرَءاِن َما ُهَو ِشفَاٞٓء َوَرۡحَمٞة لِّ  ٢٨َووُىَّزِ

Terjemahnya: 

Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat 
bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada 
orang-orang yang zalim selain kerugian. 

Tentang  begitu  pentingnya  al-Qur’an dalam  kehidupan  manusia,  sehingga  

beberapa  bidang  ilmu menjadikan  al-Qur’an sebagai  rujukan  dan  tuntunan.  

Dalam al-Qur’an tidak  hanya  dijelaskan tentang mengatur  urusan ibadah  saja,  

akan  tetapi  dalam al-Qur’an juga berisi tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan  

penyelesaian  pada segala  suatu  permasalahan  yang  ada  dalam  kehidupan 

manusia.  Diantaranya  ayat al-Qur’an yang membahas ilmu pengetahuan seperti ilmu 

bimbingan dan  konseling sebagai metode bantuan dalam penyelesaian masalah- 

masalah yang  sedang dialami dalam kehidupan manusia. Firman Allah swt yang 

diterangkan  dalam  al-Qur’an surat Al-Isra’: 82. 

3. Tujuan dan Pentingnya Bimbingan dan Konseling 

Setiap kegiatan tentunya memiliki tujuan yang akan di capai melalui proses 

yang dilalui secara sistematis dan terarah, bimbingan konseling merupakan sebuah 

program yang sangat penting untuk diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. 
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Adapun tujuan dari bimbingan konseling yaitu: 

a. Membantu setiap individu dalam mengembangkan diri secara optimal dan sesuai 

dengan tahap perkembangan  

b. Mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam studi  

c. Serta dapat menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungan 

tempat tinggalnya.  

Adapun pentingnya bimbingan dan konseling adalah agar peserta didik 

mendapatkan pelayanan dan bantuan secara optimal. Konselor memberikan layanan 

bantuan kepada peserta didik dengan tujuan agar klien dapat memahami dirinya 

sendiri, dapat membuat keputusan, memahami potensi atau kemampuan yang 

dimilikinya serta dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. 

Bantuan semacam ini sangat tepat jika diberikan kepada peserta didik.
1
 Karena 

Peserta didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara dengan Peserta didik 

Menengah Pertama (SMP) adalah peralihan ke masa remaja setelah melalui masa 

kekanak-kanakannya di Sekolah Dasar (SD) sehingga perlunya untuk adanya 

pelayanan serta bimbingan terhadap peserta didik.
2
 

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

bimbingan konseling adalah untuk memudahkan dan membimbing peserta didik 

dalam menghadapi kesulitan pribadi maupun kelompok, atau permasalahan sosial 

maupun pribadi sehingga belajar peserta didik tidak terganggu akibat pengaruh dari 

                                                           

1
Tika Evi, “Manfaat Bimbingan dan Konseling Bagi Siswa” JPdk 2, No. 1 (2020): h. 73. 

2
Nur Muhammad Rizki Putrawan, “Regulasi Emosi Siswa Dalam Menghadapi Transisi dari SD 

Menuju ke SMP/MTs (Studi Kasus di MTs Negeri 1 Surakarta)”, Skripsi (Surakarta: Fak. Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta,2020) h. 2. 
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permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik. Dari penjelasan di atas juga 

menjelaskan tentang peralihan ke masa remaja dari masa kekanak-kanakan karena 

masa ini merupakan masa pencarian jati diri peserta didik yang dapat menimbulkan 

perubahan karakter serta emosional yang bergejolak, maka dari itu bimbingan dan 

konseling menjadi sangat penting untuk diterapkan untuk menjadi pelayanan bagi 

peserta didik. 

4. Peranan Bimbingan Konseling dalam Perilaku Disiplin Peserta Didik 

Pendidik Bimbingan Konseling selama ini dianggap sebagai sosok yang dapat 

mengatasi masalah-masalah pribadi yang dialami oleh para peserta didik, di mana 

pendidik BK sangat berperan untuk memberikan solusi yang tepat kepada para 

peserta didik. Masalah yang dihadapi oleh pendidik BK biasanya berkisar pada 

masalah pendidikan terutama pada masalah perilaku kedisiplinan peserta didik yang 

menjadi problem yang sangat utama yang harus segera diatasi. Kesalahan yang sering 

dilakukan oleh peserta didik biasanya berkisar pada pelanggaran terhadap tata tertib 

yang berlaku di sekolah serta kebijakan sekolah. Misalnya saja pelanggaran terhadap 

atribut sekolah dan keterlambatan masuk sekolah. Hal ini biasanya diserahkan kepada 

pendidik Bimbingan Konseling di sekolah
3
. Seperti halnya fungsi bimbingan 

konseling yakni membantu individu untuk menghadapi situasi lingkungannya. 

Karena di sini tugas konselor adalah menjadi mitra klien sebagai tempat penyaluran 

perasaan atau sebagai pedoman dikala bingung atau pemberi semangat dikala patah 

semangat dengan tujuan mengutuhkan kembali pribadinya yang tergoncang. Hal 

tersebut menggambarkan bahwa pendidik Bimbingan Konseling berperan dalam 

                                                           
3
Juntika Nurihsan, Bimbingan & Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan (Bandung: 

Refika Aditama, 2007). h. 21. 
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proses perilaku kedisiplinan untuk anak di sekolah, sehingga tugas yang dibebankan 

kepadanya sangatlah penting demi kebelangsungan peserta didik disekolah. Karena 

kedisiplinan di sekolah merupakan modal utama bagi peserta didik di luar sekolah. 

Sebagai peserta didik berperilaku disiplin merupakan hal utama yang harus dimiliki 

dalam proses belajar mengajar. Dengan perilaku disiplin peserta didik akan dengan 

mudah menggapai aspek-aspek di sekolah. Maka peran pendidik Bimbingan 

Konseling sangatlah diperlukan.  

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa, antara peran pendidik 

bimbingan konseling sebagai tokoh utama dalam perilaku disiplin peserta didik 

memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
4
 

5. Bentuk-Bentuk Bimbingan Konseling 

Pelayanan bimbingan konseling hadir dan ditujukan untuk membantu klien 

peserta didik dalam mengatasi problematika dalam bidang yang dihadapi. 

Berdasarkan dengan kehidupan manusia yang semakin kompleks, maka bimbingan 

dan konseling juga berkembang sesuai kehidupan masyarakat. 

Adapun bentuk-bentuk bimbingan konseling diantaranya ialah: 

a. Vocational Guidance 

Bimbingan dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan, dalam 

mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan tersebut dan menyesuaikan diri 

dengan tuntutan-tuntutan dalam bidang pekerjaan tertentu. 

b. Educational Guidance 

Bimbingan dalam hal untuk menemukan cara belajar efektif, mengatasi 

kesukaran dalam belajar serta memilih jurusan sekolah lanjutan yang sesuai. 

                                                           
4
Walgito, Bimo, Bimbingan & Penyuluhan di Sekolah (Yogyakarta: Andi Offset, 1995). h. 24 
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c. Personal-Sosial Guidance 

 Bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan terhadap diri sendiri, 

sebab jika permasalahan tersebut terus berlanjut maka akan berdampak pada mental 

seorang peserta didik. 

d. Mental Health Guidance 

Bimbingan dalam kesehatan jiwa yakni bimbingan yang bertujuan untuk 

menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan gangguan jiwa klien untuk 

memberikan ketenangan hidup yang sewajarnya. 

e. Religious Guidance 

Bimbingan keagamaan yakni bimbingan dalam rangka membantu pemecahan 

masalah seorang dalam kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan, melalui 

keimanan menurut agamanya.
5
 

Berdasarkan bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling untuk memberikan 

pembinaan karakter terhadap peserta didik, dan kesulitan yang dihadapi peserta didik 

dalam berbagai aspek kehidupannya yang sesuai dengan bentuk-bentuk layanan 

bimbingan konseling.  

6. Langkah-langkah Bimbingan dan Konseling  

Dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hendaknya 

menggunakan langkah-langkah yang tepat terhadap peserta didik, terutama mereka 

yang mempunyai masalah. Salahuddin membagi lima tahapan dalam melaksanakan 

bimbingan dan konseling. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi: 

 

                                                           

5
Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 6. 
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a. Identifikasi Masalah 

Langkah ini dimaksudkan untuk mengenal anak beserta gejala-gejala yang 

tampak. Dalam langkah ini, pembimbing mencatat anak-anak yang perlu mendapat 

bimbingan. 

b. Langkah Diagnosis. 

Langkah diagnosis, yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi 

anak beserta latar belakangnya. Dalam langkah ini kegiatan yang dilakukan ialah 

mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap anak, menggunakan berbagai 

tekhnik pengumpulan data setelah data terkumpul ditetapkan masalah yang dihadapi 

serta latar belakangnya. 

c. Langkah Pragnosis 

Langkah pragnosis, yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan 

dilaksanakan dalam membimbing anak. Langkah pragnosis ini ditetapkan 

berdasarkan. Langkah pragnosis ditetapkan bersama setelah mempertimbangkan 

berbagai kemungkinan dan berbagai faktor. 

d. Langkah Terapi 

Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah 

ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah pragnosis. Pelaksanaan ini 

tentunya memerlukan banyak waktu, proses yang kontinu, dan sistematis, serta 

merupakan pengamatan yang cermat. 

e. Langkah Evaluasi dan Follow up 

Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau untuk mengetahui sejauh 

manakah terapi yang dilakukan dan telah mencapai hasilnya. Dalam langkah follow 
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up atau tindak lanjut, dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang 

lebih jauh.
6
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi permasalahan 

peserta didik seorang pendidik BK harus menetapkan langkah-langkah dalam 

memberikan layanan bimbingan dan konseling, agar permasalahan peserta didik 

dapat teratasi dan tujuan bimbingan dan konseling pun tercapai. 

7. Mekanisme Kerja Bimbingan  

Mekanisme seperti halnya BK tentunya tak bisa lepas dari peranan kerja 

pendidik mata pelajaran, wali kelas, pendidik pembimbing (BK), dan kepala sekolah 

dalam proses pembinann peserta didik di sekolah, tentunya semuanya perlu adanya 

kerja sama dari semua personil sekolah yang meliputi pendidik mata pelajaran, 

pendidik pembimbing (BK), wali kelas, dan juga dari kepala sekolah. 

a. Pendidik mata pelajaran 

Membantu memberikan informasi tentang data peserta didik yang meliputi 

daftar nilai peserta didik, observasi dan juga catatan. 

b. Wali kelas 

Disamping berperan sebgai orangtua kedua disekolah, juga membantu 

mengkoordinasi informasi dan kelengkapan data yang meiputi : daftar nilai, angket 

peserta didik, angket orangtua, catatan anekdot, laporan observasi peserta didik, 

catatan home visit, catatan wawancara. 

c. Pendidik Pembimbing (BK) 

                                                           
6
Tohirin, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2009). h. 30.  
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Disamping bertugas memberikan layanan informasi kepada peserta didik juga 

sebagai sumber data yang meliputi: kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, 

catatan konferensi kasus. Maka pendidik pembimbing perlu melengkapi data yang 

diperoleh dari pendidik mata pelajaran, wali kelas dan sumber-sumber lain yang 

terkait yang akan dimasukan ke dalam buku pribadi dan map pribadi. 

d. Kepala sekolah 

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di 

sekolah perlu mengetahui dan memeriksa semua kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik mata pelajaran, wali kelas, dan pendidik pembimbing (BK). Kegiatan 

pembimbing yang  perlu diketahui kepala sekolah antara lain : melaporkan kegiatan 

bimbingan dan konseling  sebulan sekali dan laporan tentang kelengkapan data.
7
 

B. Perilaku Disiplin 

1. Pengertian Perilaku Disiplin 

Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  perilaku  adalah  tanggapan 

seseorang  yang  terwujud  dalam  gerakan.  Disiplin  berasal  dari  kata  yang  sama 

dengan  "disciple"  yang  artinya  seorang  yang  belajar  dari  atau  secara  sukarela 

mengikuti seorang pemimpin. Menurut Poerwadarminta dalam Choirun Nisak Aulia 

disiplin  adalah  latihan  batin  dan  watak  dengan  maksud  supaya  segala  

perhatiannya selalu mentaati tata tertib di sekolah atau militer dalam suatu 

kepartaian.
8
 

                                                           
7
Prayitno, Sri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah buku III 

Playanan Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah, 

2008) h.34   

8
Choirun Nisak Aulia, “Penanaman Disiplin pada Anak Usia Dini”, Jurnal Pedagogis, No. 1 

(2013): h.36-49. 
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Berkaitan hal  proses  disiplin  seseorang  atau  peserta  didik  dituntut  untuk  

harus  taat kepada  aturan  yang  telah  dibuat  atau  disepakati  bersama.  Sama  

halnya  seorang bawahan  harus  tunduk  kepada  perintah  atasannya.  Oleh  karena  

itu,  displin merupakan  suatu  gambaran  yang  menyatakan  hasil  perubahan  yang  

telah  dicapai oleh  seseorang  melalui  keuletan  kerja  dan  ketekunan,  baik  secara  

kualitas  maupun kuantitas. 

Sedangkan  Good's  dalam  Ondi  Saondi  dan  Aris  Suherman  mengartikan 

disiplin sebagai berikut: 

a. Proses  atau  hasil  pengarahan  atau  pengendalian  keinginan,  dorongan,  atau 

kepentingan  guna  mencapai  maksud  atau  untuk  mencapai  tindakan  yang lebih 

sangkil. 

b. Mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, sekalipun 

menghadapi rintangan. 

c. Pengendalian  perilaku  secara  langsung  dan  otoriter  dengan  hukuman  atau 

hadiah. 

d. Pengekangan  dorongan  dengan  cara  yang  tidak  nyaman  dan  bahkan 

menyakitkan.
9
 

Disiplin  merupakan upaya untuk membentuk tingkah laku sesuai dengan 

yang  sudah  ditetapkan  untuk  mencapai  sesuatu  yang  lebih  baik  yang  

diharapkan. Terkait itu, sekolah yang punya tata tertib jelas bertujuan untuk 

mendisiplinkan pendidik dan murid untuk mencapai tingkat tertinggi dalam prestasi 

belajar mengajar. Adapun tujuan  utama  disiplin  adalah  mengajar  individu  untuk  

mengikuti  atau  memenuhi harapa-harapan  sosial  pada  tingkat  yang  masuk  akal. 

                                                           

9
Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, h.40. 
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Mengajar  seseorang  tentang dunia  respon  dengan  satu  cara  sesuai  harapan  pada  

tindakan-tindakan  bahwa perilaku tertentu selalu diikuti hukuman dan juga 

penghargaan atau imbalan. Disiplin juga  membantu  individu  mengembangkan  

kontrol  diri  dan  arah  diri  sehingga  diadapat membuat keputusan-keputusan yang 

bijaksana. 

Disiplin juga merupakan  proses  pengendalian  diri  dengan  cara  terpaksa  

melalui sebuah tindakan untuk tidak melanggar peraturan dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat.  Dalam  hal  ini  peserta  didik  harus  menaati  tata  tertib  

yang  ada  di sekolah. Baik pada di dalam kelas maupun di luar kelas.
10

 

Berkaca dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

disiplin adalah ketataatan pada suatu aturan yang dilakukan dengan tertib dan teratur 

secara sadar  tanpa  adanya  dorongan  atau  paksaan  dari  pihak  lain  atau  disiplin  

adalah kepatuhan  untuk  menghormati  dan  melaksanakan  suatu  sistem  yang  

mengharuskan orang harus untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan 

yang berlaku. 

Menurut  Prijodarminto  dalam  Istianah  A.  Rahman  menambahkan  bahwa 

disiplin itu mempunyai tiga aspek.  Pertama, sikap mental, yang merupakan taat dan 

tertib  atau  pengembangan  dari  latihan,  pengendalian  pikiran,  dan  pengendalian 

watak.  Kedua,  pemahaman  yang  baik  mengenai  sistem  aturan  tingkah  laku,  

norma, kriteria  dan  standar  sehingga  pemahaman  tersebut  menumbuhkan  

pengertian  yang mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan, norma, 

kriteria, dan standar tadi  merupakan  syarat  mutlak  untuk  mencapai  keberhasilan.  
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Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, h. 15. 
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Ketiga,  sikap  yang wajar  menunjukkan  adanya  kesungguhan  hati  untuk  mentaati  

peraturan  secara cermat dan tertib.
11

 

Melihat dari  beberapa  pandangan  yang  telah  dikemukakan  oleh  para ahli,  

aspek  yang terkandung  dalam  perilaku  disiplin  yaitu,  adanya  keterpaksaan  untuk 

taat kepada aturan dan norma yang telah ditetapkan yang apabila selalu dilakukan 

akan menjadi sebuah kebiasaan. Apabila peserta didik sudah terbiasa maka ia akan 

melakukannya dengan senang hati. Dan apabila tidak disiplin pada sebuah aturan dan 

norma, maka akan mendapatkan ganjaran atau hukuman. Dengan hal ini, maka 

peserta didik akan berusaha untuk selalu taat kepada peraturan atau tata tertib. 

Dalam hal ingin mengetahui atau mengukur tingkat perilaku disiplin peserta 

didik diperlukan indikator- indikator  mengenai  perilaku  disiplin.  Adapun  indikator  

perilaku  disiplin  adalah tindakan atau perbuatan yang berupa bimbingan kearah 

tertib, yaitu: 

a. Disiplin  yang  ada  hubungannya  dengan  waktu,  misalnya  yang  

berhubungan dengan  masalah:  belajar,  tidur,  makan,  bermain,  bepergian,  

dan  kegiatan sehari-hari lainnya. 

b. Disiplin yang ada hubungannya dengan tempat, misalnya yang berhubungan 

dengan  masalah,  belajar,  makan,  tidur,  meletakkan,  benda-benda  pada 

tempatnya, dan bermain. 

c. Disiplin yang ada hubungannya dengan kesusilaan, norma-norma masyarakat 

dan agama. Misalnya  yang berhubungan  dengan masalah: pakaian atau cara 

berpakaian,  orang  tua,  saudara, teman-teman,  dan  orang  lain, cara  
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Istianah A. Rahman, Perilaku Disiplin Remaja, h. 16-17. 
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berbicara dan  perbuatan  lainnya,  makan,  meninggalkan  rumah,  pekerjaan,  

dankebiasaan sehari-hari, dan ibadah.
12

 

Oleh karena  itu,  dalam  proses  disiplin  peserta  didik  diharapkan  dapat 

memerlihatkan  tingkah  laku  yang  sesuai  dengan  keharusan  dan  batas-batas  yang 

telah ditetapkan di lingkungannya. Membantu peserta didik mengembangkan kontrol 

diri dan arahan diri, sehingga peserta didik dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Dan mengajarkan kepada peserta didik respon dari orang-orang disekitarnya dengan 

pemberian  hukuman  untuk  perilaku  yang  dinilai  negatif  dan  penghargaan  untuk 

perilaku yang dinilai positif.  

2. Fungsi dan Tujuan Disiplin 

a. Fungsi kedisiplinan 

Fungsi  utama  disiplin  adalah  untuk  mengendalikan  diri  dengan  mudah, 

menghormati,  dan  mematuhi  otoritas.  Disiplin diperlukan dalam mendidik peserta 

didik agar mereka dengan mudah: 

1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain, mengenai hak milik 

orang lain. 

2) Mengerti dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban dan secara 

langsung mengerti larangan-larangan. 

3) Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk. 

4) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam 

hukuman. 
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5) Mengorbankan kesenangan diri sendiri tanpa peringatan dari orang lain.
13

 

Jadi  fungsi  utama  disiplin  adalah  melatih  peserta  didik  mengendalikan  

dan mengontrol diri dengan mudah, memahami tingkah laku yang baik dan buruk, 

serta membantu  peserta  didik    belajar  mengendalikan  keinginan  dan  kemauan  

sendiri tanpa  merasa terancam hukuman. 

b. Tujuan Disiplin 

Melihat tujuan disiplin,  disiplin  terbagi  menjadi  dua  yaitu  tujuan  dekat  

dan  tujuan  jangka lama.  Tujuan  dekat  disiplin  adalah  membuat  peserta  didik  

terlatih  dan  terkontrol, dengan  mengajarkan  mereka  bentuk-bentuk  tingkah  laku  

yang  pantas,  atau  yang asing bagi mereka. Sedangkan tujuan jangka lama dari 

disiplin ialah perkembangan dari  pengendalian  diri  sendiri  dan  pengarahan  diri  

sendiri  (self  control  dan  self direction).
14

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama disiplin adalah untuk melatih 

peserta  didik  agar  terbiasa  taat  pada  peraturan  yang  telah  ditetapkan tanpa ada  

lagi keterpaksaan. 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Perilaku Disiplin 

Disiplin sebagai suatu sikap terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah sosial, 

pada dasarnya terbentuk oleh pengalaman individu dalam berinteraksi dengan dunia 

luar. Sikap ini yang mengarahkan pola tingkah laku menuju perilaku disiplin berupa 

ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada. 
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Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi untuk Membimbing (Jakarta; 

Libri, 2012), h.135. 

14
Maria  J  Wantah,  Pengembangan  Disiplin  dan  Pembentukan  Moral  pada  Anak  Usia  

Dini (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), h. 140. 
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Adapun  faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku kurang 

disiplin yaitu: 

a. Ketaatan terhadap otoritas yang sah 

Orang  yang  memiliki  otoritas  yang  sah  dalan  situasi  tertentu  akan 

bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. 

b. Ganjaran, hukuman, dan ancaman 

Seseorang  akan  patuh  terhadap  aturan  ataupun  tugas  yang  ada  jika  dia 

menyadari adanya konsekuensi terhadap tindakan-tindakannya. Dalam fenomena efek  

haw  thorne  diperlihatkan  bahwa  ganjaran,  hukuman,  dan  ancaman  dapat 

berfungsi  jika  seseorang  merasa  diperhatikan  dan  sangat  diharapkan  untuk 

melakukan suatu tindakan sesuai aturan. 

c. Harapan orang lain 

Seseorang  mempunyai  kecenderungan  untuk  melakukan  tindakan  sesuai 

dengan  yang  diharapkan  oleh  orang  lain.  Pemberian  label  sebagai  

cerminanharapan,  seperti  cerdas,  rajin  dan  kreatif,  dan  sebagainya  akan  

menimbulkan harapan tersebut bersifat implisit. 

d. Faktor pemberian hadiah 

Setiap  ganjaran  yang  diberikan  sebaiknya  merupakan  pendorong  kuat 

untuk memunculkan suatu perilaku. Penghargaan berhubungan langsung dengan 

perilaku  yang  diinginkan  sehingga  akan  memotivasi  seseorang  untuk 

mengulanginya.  Penghargaan  yang  sangat  sederhana  dan  efektif  adalah 

penghargaan sosial. 
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e. Hubungan sosial yang baik di masyarakat 

Hubungan yang baik di masyarakat didasarkan pada hubungan yang baik 

dalam  keluarga.  Situasi  rumah  dan  hubungan  keluarga  yang  baik  akan 

mengakibatkan  tercapainya  pembentukan  dan  penanaman  disiplin  diri  yang 

kuat.
15

 

Berdasarkan uraian  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  

yangmempengaruhi  pembentukan  perilaku  disiplin  adalah,  ketaatan  terhadap  

otoritas yang  sah,  ganjaran,  hukuman,  dan  ancaman,  harapan  orang  lain,  faktor  

pemberian hadiah, serta hubungan sosial yang baik di masyarakat. 

4. Metode Pembentukan Perilaku Disiplin 

Seorang pendidik yang sadar akan selalu berusaha mencari metode atau cara 

yang  lebih  efektif  serta  mencari  pedoman  yang  berpengaruh  dalam  upaya 

mempersiapkan  peserta  didik  secara  moral  dan  sosial.  Menggunakan  metode  

yang cocok  dengan  karakteristik  peserta  didik  yang  berbeda-beda,  baik  dari  usia  

mapun tingkat pemahamannya. 

Adapun  metode-metode  pembiasaan  disiplin  yang  dapat  berpengaruh 

terhadap peserta didik adalah sebagai berikut: 

a. Metode Keteladanan 

Keteladanan adalah hal-hal yang ditiru dan dicontoh. Metode keteladanan 

dalam  pembiasaan  merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  untuk 

merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik 

kepada  peserta  didik  agar  mereka  dapat berkembang,  baik  fisik maupun mental 
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dan  memiliki  akhlak  yang  baik  dan  benar.  Keteladanan  memberikan  

kontribusiyang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, dan lain-lain. 

Keteladanan seorang pendidik sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  

pertumbuhan  danperkembangan  peserta  didik.  Metode  ini  sangat  efektif  untuk  

pembiasaan perilaku  disiplin  peserta  didik  di  sekolah.  Keteladanan  di  sekolah  

diperankan oleh  kepala  sekolah,  pendidik,  dan  karyawan  sekolah.  Keteladanan  

di  rumah diperankan  oleh  kedua  orang  tua  peserta  didik  atau  orang-orang  yang  

ada disekitarnya.  Sementara  itu  keteladanan  di  masyarakat  diperankan  oleh  para 

pemimpin masyarakat mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.
16

 

b. Metode Latihan 

Metode  latihan  disebut  juga  metode  training,  yaitu  suatu  cara  mengajar 

untuk  menanamkan  kebiasaan-kebiasaan  tertentu.  Juga  sebagai  sarana  untuk 

memelihara  kebiasaan-kebiasaan  yang  baik.  Selain  itu,  metode  ini  

dapatdigunakan  untuk  memperoleh  suatu  ketangkasan,  ketepatan,  kesempatan,  

dan keterampilan.
17

 

Pembiasaan  dapat  mendorong  mempercepat  perilaku,  dan  tanpa 

pembiasaan  hidup  seseorang  akan  berjalan  lamban.  Sebab  sebelum  melakukan 

sesuatu  harus  memikirkan  terlebih  dahulu  apa  yang  akan  dilakukannya.  Oleh 

karena itu, melalui metode latihan peserta didik akan terbiasa berperilaku disiplin 

tanpa ada lagi keterpaksaan. Apalagi jika pendidik di sekolah bisa menjadi figur atau 

contoh  teladan  yang  baik  kepada  peserta  didiknya.  Pendidik  bukan  hanya 

memerintah untuk taat kepada aturan, tetapi ia juga harus taat kepada peraturan. Agar  
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peserta  didik  punya  motivasi  yang  kuat  untuk  berperilaku  disiplin  di sekolah 

maupun diluar lingkungan sekolah. 

c. Metode reward dan punishment  

Metode  reward  adalah  pemberian  hadiah  sebagai  perangsang  

kepadapeserta  didik  agar  termotivasi  berbuat  baik.  Sedangkan  metode  

punishmentatau metode  hukuman  adalah  pemberian  sanksi  sebagai  efek  jera  

bagi  pesera  didik agar tidak berani melanggar peraturan yang berlaku.
18

 

Dalam  penerapan  metode  punishment  atau  hukuman,  pendidik  hendaknya 

memberikan  hukuman  yang  mendidik  atau  ada  pelajaran  yang  bisa  dipetik  dari 

hukuman tersebut, bukan hukuman fisik yang bersifat menyakiti peserta didik. 

Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembentukan perilaku disiplin yang 

dapat berpengaruh terhadap peserta didik terbagi menjadi tiga yaitu, (1) Metode 

Keteladanan, adalah hal-hal yang ditiru dan dicontoh, (2) Metode Latihan, disebut  

juga  metode  training,  yaitu  suatu  cara  mengajar untuk  menanamkan  kebiasaan-

kebiasaan  tertentu, (3) Metode reward dan punishment, adalah  pemberian  hadiah  

sebagai  perangsang  kepadapeserta  didik  agar  termotivasi  berbuat  baik.  

Tabel 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2015), h. 113. 

1. Bidang bimbingan pribadi 

2. Bidang bimbingan sosial 

3. Bidang bimbingan belajar 

1. Disiplin di lingkungan keluarga 

2. Disiplin di lingkungan sekolah 

3. Disiplin di lingkungan 

Peserta didik 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang 

bersifat ex post facto yang berarti setelah kejadian. Penelitian kuantitatif merupakan 

suatu metode penelitian yang bersifat deduktif, objektif dan ilmiah di mana data yang 

di peroleh adalah angka-angka atau pernyataan yang di nilai dan di analisis dengan 

analisis statistik. Berdasarkan arti dari ex-post facto yaitu dari apa yang telah 

dikerjakan sudah kenyataan. Kerlinger, dikutip dalam Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 

mendefinisikan penelitian ex post facto adalah penemuan empiris yang dilakukan 

secara sistematis, peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas 

karena manifestasing sudah terjadi atau variabel-variabel tersebut secara inheren tidak 

dapat dimanipulasi.
1
 Adapun pengertian dari penelitian ex post facto  adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya kejadian tersebut.
2
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 6 Jeneponto yang terletak di Jalan 

Pahlawan Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Adapun pertimbangan dan yang menjadi alasan peneliti memilih 

                                                           

1
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 168. 

2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 60. 
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lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah mudahnya peneliti memperoleh data dan 

jarak tempuh lokasi yang relatif dapat di jangkau. Selain itu, pemilihan lokasi 

penelitian yang lebih mendasar ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah di 

SMA Negeri 6 Jeneponto. 

B. Variabel dan Desain Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.
3
  

Variabel bebas (independent variabel) atau variabel pengaruh atau variabel 

penyebab atau menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(variabel terikat) dan diduga terjadi terlebih dahulu. Variabel terikat atau variabel 

terpengaruh (dependent variabel) adalah variabel akibat yang diduga terjadi 

kemudian.
4
 Jadi dapat disimpulkan variabel bebas (independent variabel) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependent variabel). Sedangkan 

variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi atau terjadi 

karena adanya variabel bebas. 

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel 

yang akan dianalisa, yaitu: 

 

 

                                                           

3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

60. 

4
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 57-58. 
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a. Variabel Independen 

Variabel bebas (Independen Variabel) adalah Bimbingan dan Konseling. 

Variabel ini dilambangkan dengan “X”. 

b. Variabel Dependen 

Variabel terikat (Dependen Terikat) adalah perilaku disiplin peserta didik. 

Variabel ini dilambangkan dengan “Y”. 

2. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma sederhana. 

Paradigma sederhana adalah paradigma di mana penelitian terdiri atas satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat.
5
 Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

Keterangan: 

X= Bimbingan dan Konseling 

Y= Perilaku disiplin peserta didik 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah sekumpulan objek 

                                                           

5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

61. 

X Y 
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yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik 

yang sama
6
 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik yang belajar di kelas 

XI SMA Negeri 6 Jeneponto yang berjumlah 1.037 orang.  

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Peserta Didik SMA Negeri 6 Jeneponto 

No Kelas Jumlah 

1 X MIPA 1 36 

2 X MIPA 2 36 

3 X MIPA 3 36 

4 X MIPA 4 36 

5 X MIPA 5 36 

6 X IPS 1 36 

7 X IPS 2 36 

8 X IPS 3 36 

9 X IPS 4 34 

10 X IPS 5 36 

11 XI MIPA 1 36 

12 XI MIPA 2 36 

13 XI MIPA 3 35 

14 XI MIPA 4 36 

15 XI MIPA 5 35 

16 XI IPS 1 37 

17 XI IPS 2 36 

18 XI IPS 3 37 

19 XI IPS 4 35 

20 XI IPS 5 37 

21 XII MIPA 1 36 

22 XII MIPA 2 32 

23 XII MIPA 3 33 

24 XII MIPA 4 35 

25 XII MIPA 5 35 

26 XII IPS 1 31 

27 XII IPS 2 31 

                                                           

6
Andi Supangat, Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik (Cet. IV; 

Jakarta: Prenandamedia Group, 2014), h. 3. 
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28 XII IPS 3 28 

29 XII IPS 4 30 

30 XII IPS 5 28 

 Total 1.037 

Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 6 Jeneponto 

2. Sampel 

Sampel merupakan setengah dari jumlah populasi yang akan diteliti. Dengan 

demikian, sampel bukan populasi tetapi perkiraan atas populasi. Dengan kata lain, 

sampel adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen anggota 

populasi untuk diselidiki atau pengumpulan data melalui sampel.
7
 

Menurut Arikunto sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. 
Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila 
subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 
dari jumlah populasinya.

8
 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil 10% pupulasi yang ada 

dan memudahkan memperoleh data yang kongkrit dan relevan dari sampel. Adapun 

sampel pada penelitian ini berjumlah 46 orang. 

Table 3.2 

Jumlah Sampel Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 6 Jeneponto 

No Kelas Jumlah 

1 X MIPA 1 3 

2 X MIPA 2 3 

3 X MIPA 3 3 

4 X MIPA 4 3 

5 X MIPA 5 3 

6 X IPS 1 3 

7 X IPS 2 3 

8 X IPS 3 3 

                                                           

7
Endah Saptutyningsih dan Estu Setyaningrum, Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat 

Analisis (Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019), h. 128. 

8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h. 109. 
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9 X IPS 4 3 

10 X IPS 5 3 

11 XI MIPA 1 3 

12 XI MIPA 2 3 

13 XI MIPA 3 3 

14 XI MIPA 4 3 

15 XI MIPA 5 3 

16 XI IPS 1 3 

17 XI IPS 2 3 

18 XI IPS 3 3 

19 XI IPS 4 3 

20 XI IPS 5 3 

21 XII MIPA 1 3 

v22 XII MIPA 2 3 

23 XII MIPA 3 3 

24 XII MIPA 4 3 

25 XII MIPA 5 3 

26 XII IPS 1 3 

27 XII IPS 2 3 

28 XII IPS 3 3 

29 XII IPS 4 3 

30 XII IPS 5 3 

 Total 90 

Sumber data: Dokumentasi Tata Usaha SMA Negeri 6 Jeneponto 

 Adapun teknik sampling yang digunakan oleh penelti adalah teknik simple 

random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengabilan anggota dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi 

itu dan penelti mengambil secara acak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh 

peneliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Ketapatan dalam menentukan teknik pengumpulan data merupakan salah satu 

syarat keberhasilan dalam penelitian, karena kualitas dari suatu hasil penelitian 

tergantung pada kualitas dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data adalah 
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cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian.
9
 

Motode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini, 

yaitu: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket atau yang biasa disebut dengan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.
10

 Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu lebih pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
11

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang didasarkan atas tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) 

dan kertas atau orang (people).
12

 Dokumentasi digunakan untuk mengetahui tentang 

data peserta didik, data sarana pembelajaran dan data lainnya yang menunjang 

penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan pada saat 

mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data harus disesuaikan 

dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrumen dalam pengumpulan data, 

                                                           

9
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 134. 

10
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 90. 

11
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

199. 

12
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 201. 
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harus disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan. Jika penggunaan 

instrumen salah, maka data yang dikumpulkan juga akan salah. Jika data salah, maka 

hasil penelitianpun secara keseluruhan menjadi salah, walaupun diolah dengan teknik 

apapun.
13

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert dan format dokumentasi. Adapun jenis 

kuesioner yang digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup. Di mana alat ukur yang 

digunakan ialah skala psikologi. Sebagaimana variabel yang akan diteliti menyangkut 

tentang aspek pribadi atau aspek kejiwaan seseorang maka peneliti menggunakan 

skala likert. Skala likert merupakan suatu series butir (butir soal). Responden hanya 

memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap butir soal tersebut. Skala 

ini dimaksud untuk mengukur sikap individu dalam dimensi yang sama dan individu 

menempatkan dirinya ke arah satu komunitas dari butir soal.
14

 

Skala likert biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan 

pernyataan.
15

 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diiginkan oleh peneliti dengan 

cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan alternatif 

                                                           

13
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 100-101. 

14
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. I; 

Jakarta: Presadamedia Group, 2014), h. 222. 

15
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

134-135. 
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empat kategori jawab yang akan dipilih responden untuk melihat pengaruh penerapan 

bimbingan dan konseling terhadap perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 

Jeneponto pada skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat seusai (SS), sesuai 

(S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS) dengan memberikan tanda 

checlist (√).  

Tabel 3.3 

Alternatif Jawaban 

Favourable Unfavourable 

Sangat Sesuai (SS)               : 4 

Sesuai (S)                             : 3 

Tidak Sesuai (TS)                 : 2 

Sangat Tidak Sesuai (STS)   : 1 

Sangat Sesuai (SS)               : 1 

Sesuai (S)                             : 2 

Tidak Sesuai (TS)                 : 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS)   : 4 

Adapun pernyataan-pernyataan yang merupakan item angket yang kemudian 

dikembangkan dari indikator pada masing-masing variabel penelitian, baik mengenai 

persepsi peserta didik tentang bimbingan konseling maupun tentang perilaku kurang 

disiplin. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Angket bimbingan konseling 

Variabel Indikator Item Jumlah 

soal Positif Negatif 

Bimbingan 

dan Konseling 
 Untuk melatih siswa dalam beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

1 2 2 

 Siswa mampu mengetahui bakat 

dan minat pribadi 

 

 

3,4 5 3 
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 Melatih siswa untuk 

berkomunikasi/ Interaksi sosial baik 

disekolah maupun dilingkungan 

sekitar 

 

6,7 

 

8 

 

3 

 Siswa mampu menerima dan 

mengemukakan pendapat 

 

11,12 13 3 

 Peserta didik  mampu dalam 

disiplin belajar baik secara mandiri 

maupun kelompok 

9 10 2 

 Memberi informasi pengenalan 

terhadap dunia kerja 

14 15 2 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Perilaku Disiplin 

 

Variabel 

 

Indikator 

Item Jumlah 

soal Positif Negatif 

  Mengerjakan tugas sekolah dirumah  1,2 3 3 

 Mempersiapkan keperluan sekolah 

dirumah 

4,5 6 3 

 Kehadiran peserta didik  7,8 9 3 

 Sikap peserta didik dikelas  13,14 15 3 

 Meminjam catatan teman ketika 

tertinggal pelajaran  

10,11 12 3 

F. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut; 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyusun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian dan 

mengkonsultasikan dengan pembimbing serta memvalidasi instrumen tertentu. 
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b. Melengkapi surat-surat izin penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Peneliti menyebarkan angket/kuesioner pada subjek penelitian. 

b. Peneliti menganalisis data hasil angket/kuesioner. 

c. Peneliti melakukan analisis ada tidaknya pengaruh penerapan bimbingan dan 

konseling terhadap perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto. 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
16

 Instrumen tes diuji 

validitasnya dengan cara validitas isi dan validitas kontruk. Yang dimaksud dengan 

validitas isi yaitu ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi yang akan 

diteliti. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila butir-butir soal mengukur 

aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan 

instruksional.
17

 

Penelitian ini, validitas instrumen diuji dengan menggunakan rumus Product 

Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi/skor masing-masing 

item pernyataan atau soal tes. Rumusnya adalah: 

 

 

Keterangan: 

xyr : koefisien korelasi variabel X dan Y 

                                                           

16
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 168. 

17
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 33. 

rxy : 
𝑁  ( 𝑋𝑌)−( 𝑋) ( 𝑌)

 (𝑁 𝑥2−( 𝑥 )2) (𝑁  𝑌2 −( 𝑌)2 )
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 X : jumlah skor dalam distribusi X  

Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

   N : jumlah subyek keseluruhan item
18

 

Jika     >        pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid dan 

sabaliknya jika     <         maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus tidak 

memiliki persyaratan. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tepat. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah-ubah perubahan yang 

terjadi dapat dikatakan tidak berarti.
19

 

Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha, karena 

rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 

atau 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.
20

 

Adapun rumus Alpha tersebut adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

11r : reliabilitas instrumen 

                                                           

18
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h, 160. 

19
Suharsimi Srikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, h. 160. 

20
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, h. 86. 
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k : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : jumlah varians butir  

    
2

t : varians total.
21

 

Dimana hasil dari perhitungan Alpha tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Alpha > 0,06. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistika, yakni 

statistika deskriptif dan statistika inferensial. 

1. Statistika Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.
22

 Analisis statistik deskriptif digunakan apabila peneliti 

bermaksud memperoleh gambaran tentang modus, median, mean (rata-rata), 

perhitungan desil, persentil, standar deviasi, perhitungan persentase, nilai maksimum 

dan nilai minimum.
23

 Adapun analisis deskriptif digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

                                                           

21
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 191. 

22
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

207-208. 

23
Sulaiman Saat, Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 111. 
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Keterangan: 

R : Rentang 

Xt : Data terbesar dalam kelompok 

Xr : Data terkecil dalam kelompok
24

 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan: 

K : Jumlah kelas interval 

N: Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log : Logaritma
25

 

c. Menghitung panjang kelas interval 

 

 

Keterangan: 

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang 

K : banyaknya kelas
26

 

 

                                                           

24
Sugiyomo, Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 55. 

25
Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), h. 

24.  

26
Syarifuddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h. 32. 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

𝐾 = 1 + (3,3) log𝑁 

 

𝑃 = 
𝑅

𝐾
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d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok data 

dibagi dengan jumlah nilai responden.
27

 Rumus rata-rata adalah: 

 

 

Keterangan: 

 ̅=  Rata-rata untuk variabel 

  =  Frekuensi untuk variabel 

  = Tanda kelas interval variabel
28

 

e. Standar Deviasi 

 

 

Keterangan: 

SD : Standar Deviasi 

fi: frekuensi untuk variabel 

xi: tanda kelas interval variabel 

 ̅
: Rata-rata 

n : jumlah populasi
29

 

f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

                                                           

27
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

327. 

28
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok MateriStatistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 72. 

29
Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 97. 

𝑺𝑫 =  
 𝒇𝒊(𝑿𝒊−�̅�)

𝒏−𝟏

𝑃 = 
𝑓

𝑁
   100% 

𝑥 =
 𝑓𝑖. 𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1

 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1
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Keterangan: 

P : Angka persentase 

F : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden
30

 

g. Kategorisasi 

Penerapan bimbingan dan konseling (variabel X) terhadap perilaku disiplin 

peserta didik (variabel Y). Untuk menentukan kategorisasi akan digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Pada analisis deskriptif ini, penelitian menggunakan kategorisasi penerapan 

bimbingan dan konseling (variabel X) terhadap perilaku disiplin peserta didik 

(variabel Y) dengan rumus sebagai berikut: 

1) Rendah  : x < ( − 1,0 ( )) 

2) Sedang  : ( − 1,0( ))    ( + 1,0( )) 

3) Tinggi  :   ( + 1,0( 0))31
 

2. Analisis Statistika Inferensial 

Statistika inferensial adalah bagian dari statistik deskriptif yang berfungsi 

untuk meramalkan dan mengontrol kejadian. Pada bagian ini dipelajari tata cara 

penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data oleh gejala 

dan fakta suatu penelitian.
32

 Statistik inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dan 

                                                           

30
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cer. XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

31
Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 109. 

32
Sugiyono, Statistic Penelitian (Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 244. 
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membuat kesimpulan dari data yang telah disusun untuk diolah. Adapun rumus yang 

digunakan dalam menguji kebenaran hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat berdasarkan satu 

variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi notasi X, 

sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

Dengan menggunakan persamaan: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a = Koefisien regresi X 

b = Koefisien regresi Y 

X = Nilai variabel independen
33

 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

a = 
  (   )−    (   

     −(  )2
 

 b =   
     −     

     −(  )2
 

Keterangan: 

X = Nilai variabel Independen 

Y = Nilai variabel dependen 

a = Koefisien regresi a 

b = Koefisien regresi b  

n = Jumlah sampel
34

 

                                                           

33
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

262. 

34
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: Rajawali 

Press, 2008), h. 114. 
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b. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang dimaksud tentang apakah data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-

kuadrat yang dirumuskan sebagai berikut: 

X
2
hitung = 

 (  –  ) 

  
 

Keterangan: 

X
2
 = Nilai Chi-kuadrat Hitung 

Fo = Frekuensi hasil pengamatan 

Fh = Frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila X
2
hitung lebih kecil dari X

2
tabel, sementara 

X
2
tabel diperoleh dari daftar X

2
 dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05. 

c. Uji Linearitas (kelinieran Persamaan regresi) 

Uji linearitas adalah uji yang memastikan apakah data yang kita miliki sesuai 

dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengonfirmasikan 

apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau 

tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebabasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung ≤ Ftabel berarti data 

linear.
35

 

 

                                                           

35
Ridwan, Dasar-dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010), h. 205. 

𝐹 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐸)
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d. Uji Signifikan (Uji-t) 

Uji t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh 

penerapan bimbingan dan konseling terhadap perilaku disiplin peserta didik di SMA 

Negeri 6 Jeneponto. Sebelum dilanjutkan dengan menguji yang ditentukan maka 

terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi dan kesalahan baku koefisien b yaitu: 

1) Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

 

  = 
    – (    ) −  .   

( − 2)
 

2) Untuk koefisien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan: 

    = 
  

  2 –
(  )

 

2
 

e. Penguji Hipotesis 

1) Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : β = βo = 0 (tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

H1 : β≠βo (Ada pengaruh X terhadap Y) 

2) Menentukan tarat nyata (α) dan nilai ttabel 

α = 5% = 0,05 → 
a
/2 = 0,025 

b = n – 2  

t = 0,025n 

3) Menentukan nilai thitung 

 =  
 −   
  

 

Keterangan:  

t = thitung / hasil regresi 

         Sb= Simpangan baku kesalahan baku.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 6 Jeneponto yang terletak Jl.  Pahlawan  

Tolo, kecamatan Kelara kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pertimbangan dari 

pemilihan lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 6 Jeneponto yang merupakan 

sekolah yang di minati oleh banyak masyarakat serta menjadi salah satu sekolah 

terfavorit di Jeneponto dan saya termasuk alumni dari sekolah tersebut sehingga 

memudahkan peneliti untuk bekerja sama dengan pihak sekolah selama proses 

penelitian berlangsung.  

Pada bab ini dapat diuraikan tentang hasil penelitian yang telah diperoleh dari 

instrumen penelitian yang berkaitan dengan variabel bimbingan koseling (X) dan 

perilaku disiplin peserta didik (Y) di SMA Negeri 6 Jeneponto. Hasil penelitian ini 

adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah di tetapkan sebelumnya, dimana 

terdapat 3 rumusan masalah. Pada rumusan masalah 1 dan 2 akan di jawab dengan 

menggunakan analisis deskriptif sedangkan untuk rumusan masalah 3 akan di jawab 

dengan menggunakan analisis inferensial sekaligus menjawab hipotesis yang telah 

ditetapkan dengan bantuan program Statistical Packages For Social Science (SPSS) 

versi 24, untuk mencari pengaruh bimbingan konseling terhadap perilaku disiplin 

peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto. Adapun hasil penelitian yang diperoleh 

yaitu: 

1. Bimbingan Konseling Di SMA Negeri 6 Jeneponto 

Indikator bimbingan konseling, terdiri atas 4 yaitu: (1) bidang bimbingan 

pribadi, (2) bidang bimbingan sosial, (3) bidang bimbingan belajar, (4) bidang 
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bimbingan karir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 6 Jeneponto, 

peneliti menggumpulkan data menggunakan skala Likert. Indikator yang 

dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket sebagai instrumen penelitian 

sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini. Selanjutnya gambaran bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Jeneponto. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Bimbingan Konseling 

Jumlah Sampel 90 

Skor Maksimum 51 

Skor Minimum 20 

Mean 36 

Standar Deviasi 6,28 

Variance 39.47 

Range  31 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa, skor maksimum untuk bimbingan 

konseling adalah 51 dan skor minimum yaitu 20 dengan nilai rata-rata 36 dan standar 

deviasi 6,28 dengan jumlah sampel 90 orang. Pada tabel 4.1 juga diperoleh nilai 

varians sebesar 39,47 dan range sebesar 31. Selanjutnya analisis kategorisasi 

bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Jeneponto disajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.2 

Kategorisasi Bimbingan Konseling 

No  Kategori  Interval  Frekuensi  Persentase  
(%) 

1 Rendah  X   30 0 0% 
2 Sedang  30   X < 42 52 58% 
3 Tinggi  42   X 38 42% 

Jumlah 90 100% 
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Dari tabel di atas dalam kategorisasi bimbingan konseling di SMA Negeri 6 

Jeneponto terdapat 52 orang responden pada kategori sedang dengan persentase 58% 

dan 38 orang responden pada kategori tinggi dengan persentase 42 %. 

2. Perilaku Disiplin 

Indikator perilaku kurang disiplin peserta didik yaitu: (1) disiplin 

dilingkungan keluarga, (2) disiplin dilingkungan sekolah, (3) disiplin dilingkungan 

pergaulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 6 Jeneponto, 

peneliti menggumpulkan data dengan menggunakan skala psikologi yaitu skala 

perilaku kurang disiplin. Indikator dikembangkan dan disusun dalam bentuk angket 

sebagai instrumen penelitian sehingga diperoleh data sebagai hasil penelitian. 

Selanjutnya gambaran perilaku kurang disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 

Jeneponto. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Perilaku Peserta Didik di SMA Negeri 6 Jeneponto 

Jumlah Sampel 90 

Skor Maksimum 51 

Skor Minimum 28 

Mean 37,12 

Standar Deviasi 5 

Variance 24,28 

Range  23 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa skor maksimum untuk perilaku disiplin 

peserta didik adalah 51 dan skor minimum yaitu 28 dengan nilai mean 37,12 dan 

standar deviasi 5 dengan jumlah sampel 90 orang. Pada tabel 4.3 juga diperoleh nilai 
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varians sebesar 24,28 dan range sebesar 23. Selanjutnya analisis kategorisasi perilaku 

disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Kategorisasi perilaku disiplin peserta didik 

No Kategori Interval Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 Rendah X   32 0 0% 

2 Sedang 32   X 42 47 52% 
3 Tinggi 42   X 43 48% 

Jumlah 90 100% 

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 47 orang responden berada 

pada kategori sedang dengan persentase 52 %, dan 43 orang responden berada pada 

tinggi dengan persentase 48 %. Berdasarkan dengan nilai rata-rata perilaku disiplin 

peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto sebesar 52% berada pada kategori sedang.  

3. Pengaruh Bimbingan Konseling (X) terhadap Perilaku Disiplin Peserta 

Didik (Y) di SMA Negeri 6 Jeneponto 

a. Uji Hipotesis  

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan 

tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel bimbingan konseling terhadap 

perilaku disiplin peserta didik. Adapun tabel hasil uji regresi linear sederhana yaitu: 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas 

Variabel K-Smirnov Sig. Keterangan  

X terhadap Y 0,190 0,05 Normal 
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 Pada tabel 4.5 hasil output SPSS di atas, pengujian normalitas dilakukan pada 

pengaruh bimbingan konseling terhadap perilaku disiplin peserta didik dengan taraf 

signifikan yang ditentukan adalah = 0.05. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 

23 pada dua variabel yaitu bimbingan konseling dan perilaku disiplin peserta didik  

pada kolom kedua Unstandarized Residual diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0,190 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data bimbingan konseling 

dan perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto berdistribusi normal 

karena sig. lebih besar dari sig. yang sudah ditetapkan (0,190 > 0.05). 

b. Uji Leniaritas 

Linearitas adalah sifat hubungan antara dua variabel. Uji linearitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah dua variabel yaitu perilaku disiplin peserta didik (Y) 

terhadap bimbingan konseling (X) mempunyai hubungan yang linear secara 

signifikan atau tidak. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis 

korelasi ataupun regresi linear. Uji linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 23. Hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini; 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Sig. Keterangan  

X-Y 0,911 0,57 Linear 

Berdasarkan hasil uji linearitas pada table di atas, diketahui bahwa nilai sig. 

Deviation from Linearity sebesar 0.057 karena nilai sig. 0.057 > 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan konseling dengan perilaku disiplin berupa garis linear. 
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c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan 

tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel bimbingan konseling terhadap 

perilaku disiplin  peserta didik. Adapun tabel hasil uji regrasi linear sederhana yaitu: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel Unstandardized 

coefficients 

T Keterangan 

Constant (a) 23,599 5,14 Berpengaruh 

Bimbingan 

Konseling 

0,377  

Dependent Variable: Perilaku Disiplin(Y) 

Dari tabel di atas, pada tabel variabel  kolom constant a adalah 23,599 dan 

pada kolom b 0,377 sehingga persamaan regresinya:   ̂= a + bx atau 23,599+ 0,377X. 

Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar 5% Kemudian 

diperoleh hasil analisis thitung = 5,14 sedangkan ttabel = 1.662  artinya nilai thitung lebih 

besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 5,14 > 1.662). Dengan demikian bimbingan 

konseling  berpengaruh positif terhadap perilaku disiplin peserta didik di SMA 

Negeri 6 Jeneponto. 
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Tabel 4.8 

Uji Signifikansi Persamaan Regresi 

Model F Sig. Keterangan 

Regresi 26,42 0,000 Signifikan 

a. Dependent Variable: Variabel Y ( perilaku disiplin)  

b.Predictors: (Constant), Variabel X (bimbingan konseling) 

Hipotesis Statistik:  

H0 : β = 0 (regresi tidak berarti) 

 H1 : β≠ 0 (regresi berarti) 

 Uji signifikansi persamaan garis regresi diperoleh dari baris Regresi yaitu thit 

(b/a) = 26,42 dan p-value/Sig. = 0.000 atau HO ditolak dan H1 diterima atau 

signifikan lebih kecil dari taraf kesalahan yang ditentukan. Dengan demikian, regresi 

Y atas X adalah signifikan atau bimbingan konseling berpengaruh terhadap perilaku 

disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto.  

d. Uji Korelasi 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Korelasi 

Variabel R R Squere Sig. Keterangan 

X-Y 0,48 0,231 0,000 Ada Korelasi 

Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase pengaruh 

bimbingan konseling terhadap perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 

Jeneponto, dapat dilihat pada nilai R Square pada table sebesar  0,231 yang artinya 

besarnya persentase pengaruh  bimbingan konseling terhadap perilaku disiplin peserta 

didik adalah sebesar 23,1%  sedangkan  76,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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B. Pembahasan 

1. Bimbingan Konseling 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik  

bimbingan konseling responden 90 orang dengan menggunakan instrumen skala 

bimbingan konseling yang terdiri dari 15 pernyataan, maka diperoleh nilai maksimum 

dari analisis deskriptif yaitu 51 dan nilai minimum 20.  

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 0 responden berada pada 

kategori rendah dengan persentase 0 %, dan 52 responden berada pada kategori 

sedang dengan persentase 58 %, sedangkan 38 responden berada pada kategori tinggi 

dengan persentase 42 %. Jadi bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Jeneponto 

berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 35.88. Hal tersebut dapat dilihat 

dari frekuensi terbanyak dari jumlah responden yang berada pada rentang nilai 30-41 

sebanyak 58 responden dengan persentase 58 %. 

Pada hasil analisis bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Jeneponto telah 

memenuhi beberapa indikator yang ada, seperti indikator dari bimbingan konseling 

dalam bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, 

dan bidang bimbingan karir. Yang dimana dilihat dari indikator bidang bimbingan 

belajar yang dimana juga didapatkan hasil penelitian dengan kondisi dilapangan 

bahwa sekolah membiasakan peserta didik berdoa sebelum melakuakan kegiatan 

belajar, guru bimbingan dan konseling selalu tersenyum atau menyapa ketika bertemu 

dengan peserta didik. Akan tetapi disamping itu masih ada guru bimbingan dan 

konseling kurang membantu dalam pengembangan kemampuan komunikasi. 
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2. Perilaku Disiplin Peserta Didik 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik kelas 

di SMA Negeri 6 Jeneponto 90 orang dengan menggunakan instrumen skala perilaku 

disiplin yang terdiri dari 15 pernyataan, maka diperoleh nilai maksimum 51 dan nilai 

minimum 28. 

 Sehingga dapat digambarkan terdapat 47 responden berada pada kategori 

sedang dengan persentase 52%, sedangkan 43 responden berada pada kategori tinggi 

dengan persentase 48%. Jadi, perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 

Jeneponto berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 37,12. Hal tersebut 

dapat dilihat dari frekuensi terbanyak dari jumlah responden yang berada pada 

rentang nilai 32-41 sebanyak 47 responden dengan persentase 52%.  

Perilaku disiplin peserta didik berada pada kategori sedang, disebabkan oleh 

faktor dan indikator yaitu disiplin dilingkungan keluarga, disiplin dilingkungan 

sekolah, dan disiplin dilingkungan pergaulan. Didapatkan hasil penelitian dengan 

kondisi lapangan bahwa peserta didik memberi keterangan saat tidak masuk, peserta 

didik salalu mengerjakan pekerjaan rumah. Akan tetapi disamping itu masih ada 

peserta didik yang tidak tepat waktu ke sekolah.  

3. Pengaruh Bimbingan Dan Konseling Terhadap Perilaku Disiplin Peserta 

Didik Di Sma Negeri 6 Jeneponto. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh bimbingan dan 

konseling terhadap perilaku disiplin peserta didik di SMA negeri 6 jeneponto. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis dengan menggunakan uji hipotesis.  

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan 

Linearitas. Pada uji normalitas menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov, 
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signifikansi sebesar 0,190 dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Nilai signifikan 

yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,190>0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh skor bimbingan dan konseling dan perilaku disiplin peserta didik di 

SMA negeri 6 jeneponto berdistribusi normal. 

Setelah dilkukan uji normalitas, selanjutnya yaitu uji linearitas menggunakan 

program SPSS versi 24 for windows. Persamaan garis regresi diperoleh dari baris 

deviation from linearity, yaitu sebesar 0.057 karena nilai sig. 0.057 > 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling dengan perilaku disiplin berupa garis 

linear. 

 Selanjutnya hasil statistik inferensial pengujian hipotesis yang menunjukkan 

bahwa nilai (t) yang diperoleh dari hasil perhitungan (       ) lebih besar daripada 

nilai (t) yang diperoleh dari tabel distribusi (      ). Dari hasil analisis didapatkan 

taraf nyata ( ) dan nilai tabel sebesar  =5% =0,05   2=0,025. Kemudian 

diperoleh hasil analisis         = 5,14 sedangkan nilai        = 1.662 artinya 

(              = 5,14  1,662). Dengan demikian bimbingan konseling 

berpengaruh positif terhadap perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 

Jeneponto yakni 23,1% yang berada pada kategori kuat sedangkan sisanya sebesar 

76,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Hal ini selajan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahuel Taufiqi, yang 

mengatakan bahwa bimbingan dan konseling dapat membantu kedisiplinan peserta 

didik karena kedisiplinan belajar peserta didik dipengaruhi oleh, sikap, prilaku, dan 

ketaatan peserta didik dalam mematuhi aturan yang ada. Hal ini juga dapat dilihat 

dari perubahan yang terjadi pada peserta didik yang dimana sikap dan prilaku peserta 

didik sudah terlihat lebih meningkat dari sebelumnya.  Hal ini juga didukung oleh 
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penelitian Bayu Umbara yang mengatakan bahwa dengan adanya bimbingan dan 

konseling maka peserta didik dapat lebih mematuhui peraturan-peratuan sekolah yang 

sudah di tetapkan.  

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif prilaku 

disiplin peserta didik dengan adanya bimbingan dan konseling di SMA Negeri 6 

Jeneponto. Dapat dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial 

dengan menggunakan program SPSS versi 24 for windows dimana terdapat pengaruh 

yang signifikan antara bimbingan dan konseling terhadap perilaku disiplin peserta 

didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bimbingan Konseling berada pada ketegori sedang, dengan hasil persentase 

58%. Dengan melihat kategori sedang tersebut maka hal ini menandakan bahwa 

bimbingan konseling di SMA Negeri 6 Jeneponto  ada pada taraf normal yang 

memiliki arti bahwa tidak tinggi serta tidak rendah pula akan tetapi bermakna 

bahwa bimbingan konseling cukup baik dengan dipengaruhi beberapa faktor 

yang ada. 

2.  Perilaku disiplin berada pada kategori sedang dengan hasil persentase 52%. 

melihat kategori  perilaku disiplin terletak pada kategori sedang, maka hal ini 

menandakan bahwa perilaku disiplin peserta didik ada  pada taraf normal 

dimana hal ini disebabkan oleh  faktor perilaku kurang disiplin  antara lain yaitu 

faktor internal maupun ekternal. 

3. Terdapat pengaruh antara bimbingan konseling terhadap perilaku disiplin  

peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto yang dilihat dari nilai (t) dimana 

diperoleh hasil perhitungan thitung didapatkan hasilnya lebih besar daripada nilai 

(t) yang diperoleh dari tabel hasil distribusi (ttabel) . Dari hasil analisis 

didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar =5% = 0,05. Dimana  telah 

diperoleh hasil analisis thitung = 5.14 sedangkan nilai ttabel = 1,662 untuk 90 

sampel yang dapat diartikan bahwa thitung > ttabel yaitu 5,14 >1,662. Maka 
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dengan demikian pengaruh bimbingan konseling berpengaruh positif terhadap 

perilaku disiplin peserta didik di SMA Negeri 6 Jeneponto yakni 23,1% 

sedangkan sisanya sebesar 76,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Maka dapat 

dilihat bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan ini ternyata terdapat  

pengaruh antara bimbingan konseling terhadap perilaku disiplin peserta didik di 

SMA Negeri 6 Jeneponto. 

B. Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu 

disini penulis akan mengemukakan implikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik untuk lebih memperhatikan dan mengingat bahwa disiplin 

peserta didik dalam lingkup persekolahan sangat mempengaruhi dirinya. 

2. Bagi guru terkhusus guru bimbingan konseling untuk lebih memperhatikan 

peserta didik yang kurang disiplin dan memberikan sangsi kepada mereka 

agar peserta didik lebih memperhatikan tata tertib sekolah 

3. Bagi kepala sekolah untuk lebih memperhatikan hal-hal apa yang 

menyebabkan peserta didik kurang disiplin 

4. Bagi peneliti yang akan datang, bisa dijadikan sebagai  bahan referensi dalam  

melakukan penelitian terhadap bimbingan konseling dan perilaku disiplin 

peserta didik.  
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1. Analisis deskriktif 

Variable x 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Xtotal 90 26 27 53 38.26 4.737 22.440 

Valid N (listwise) 90       

Variable y 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Ytotal 90 23 28 51 37.12 4.928 24.288 

Valid N (listwise) 90       

2. Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.59770208 

Most Extreme Differences Absolute .103 

Positive .103 

Negative .080 

Test Statistic .103 

Asymp. Sig. (2-tailed) .190
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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3. Uji linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ytotal * 

xtotal 

Between 

Groups 

(Combined) 597.862 22 27.176 1.164 .309 

Linearity 280.297 1 280.297 12.009 .001 

Deviation from 

Linearity 
317.566 21 15.122 .648 .866 

Within Groups 1563.793 67 23.340   

Total 2161.656 89    

4. Uji regresi sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.790 3.988  5.715 .000 

Xtotal .375 .103 .360 3.621 .000 

a. Dependent Variable: ytotal 

5. Uji signifikansi kofisien korelasi 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 280.297 1 280.297 13.111 .000
b
 

Residual 1881.359 88 21.379   

Total 2161.656 89    

a. Dependent Variable: ytotal 

b. Predictors: (Constant), xtotal 

6. Uji korelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .360
a
 .130 .120 4.624 

a. Predictors: (Constant), xtotal 

b. Dependent Variable: ytotal 
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7. Uji reliabilitas 

Variable x 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.753 14 

Variable y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.653 14 

8. Uji validitas 

Variable x 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 32.82 35.271 .336 .738 

x2 33.82 31.519 .467 .723 

x3 33.54 32.453 .550 .715 

x4 33.63 31.628 .649 .704 

x5 33.52 31.915 .591 .710 

x6 32.74 39.383 -.037 .764 

x7 33.50 35.713 .260 .746 

x8 33.29 36.230 .202 .752 

x9 33.63 33.066 .458 .725 

x10 32.72 37.259 .195 .750 

x11 32.74 39.451 -.057 .770 

x12 33.54 32.453 .550 .715 

x13 33.26 37.765 .090 .761 

x14 33.63 31.628 .649 .704 
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Variable y 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y1 33.76 22.816 .149 .546 

y2 33.86 22.058 .247 .530 

y3 35.07 20.490 .282 .518 

y4 34.08 22.926 .112 .552 

y5 34.38 21.811 .269 .525 

y6 34.88 22.423 .106 .557 

y7 33.86 22.058 .247 .530 

y8 34.03 22.752 .090 .558 

y9 35.10 19.574 .328 .504 

y10 34.03 22.752 .053 .570 

y11 35.01 22.258 .092 .563 

y12 34.79 20.618 .309 .512 

y13 34.46 20.543 .376 .501 

y14 35.30 20.190 .309 .511 
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Pengisian angket oleh peserta didik 
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