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ABSTRAK 
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kelompok Teknik Diskusi Terhadap Etika Sopan Santun Mahasiswa di 

Jurusan BK FIP Unimed Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Program Studi Bimbingan Konseling. 
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Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pemberian 

layanan bimbingan kelompok teknik diskusi terhadap etika sopan santun 

mahasiswa jurusan Bk Fip Unimed tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok dengan 

metode teknik diskusi terhadap Bk Fip Unimed tahun ajaran 2017/2018. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian quasi experiment dengan desain pre-test dan post-

tes grup desain. Subjek penelitian ini adalah 8 Mahasiswa Jurusan BK FIP 

UNIMED. Data penelitian dikumpulkan dengan dengan menggunakan angket 

etika sopan santun sebanyak 25  butir soal (valid) yang terlebih dahulu 

diujicobakan dan dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan angket yang valid 

dan reliable. Instrument diberikan sebelum dan sesudah pelaksanaan layanan 

bimbingan kompok teknik diskusi. Teknik analisis data menggunakan uji tanda 

wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian 

layanan bimbingan kelompok teknik diskusi terhadap etika sopan santun 

mahasiswa diperoleh nilai rata-rata pre-test = 47,5 dan Standart Deviasi (SD) = 

1,41 sedangkan nilai rata-rata post-test = 83,5 dan Standar Deviasi (SD) = 2,07 

dengan demikian pemberian layanan bimbingan kelompok teknik diskusi dapat 

meningkatkan etika sopan santun mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

wilcoxon yang menunjukkan bahwa pada uji jumlah jenjang wilcoxon diperoleh 

hasil perhitungan jumlah jenjang bertanda positif = 25 dan jumlah jenjang 

bertanda negatif = 0. Jadi, nilai J= 0 yaitu jumlah jenjang yang lebih kecil. Dari 

tabel nilai kritis J untuk uji jenjang bertanda wilcoxon untuk n= 7, α = 0,05 

penguji dua arah J0,05 = 2. Oleh karena J0,05(2) > J (0) maka H0 ditolak. Ini berarti 

bahwa etika sopan santun mahasiswa antara sebelum dan sesudah pemberian 

layanan bimbingan kelompok teknik diskusi tidaklah sama, dalam hal ini 

mahasiswa yang telah mendapatkan layanan bimbingan kelompok teknik diskusi  

mempunyai etika sopan santun yang lebih tinggi. 
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