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ABSTRAK 

 

FINNY CORNELIA SITINJAK. NIM. 1143151019. Pengaruh Layanan 

Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Terhadap Tanggung Jawab Siswa 

Dalam Mematuhi Tata Tertib Sekolah Pada Kelas VIII SMP Kartika I-1 

Medan T.A 2018/2019. Skripsi, Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Medan. 2018. 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 

layanan bimbingan kelompok teknik diskusi terhadap tanggung jawab siswa dalam 

mematuhi tata tertib sekolah pada kelas VIII SMP Kartika I-1 Medan T.A. 

2018/2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan 

kelompok teknik diskusi terhadap tangung jawab siswa dalam mematuhi tata tertib 

sekolah pada kelas VIII SMP Kartika I-1 Medan T.A. 2018/2019. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian pre-experimental dengan desain one-group pretest-posttest 

design. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang terdiri dari 8 orang. 

Instrument yang digunakan adalah angket yang berjumlah 31 item pernyataan yang 

telah valid dan reliabel. Instrument diberikan sebelum dan sesudah pelaksanaan 

bimbingan kelompok teknik diskusi.  

Data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon. Dari analisis data tersebut 

diperoleh nilai Jhitung = 15 dengan  = 0,05 dan n = 8, adapun Jtabel = 4. Dengan 

demikian Jhitung > Jtabel dimana 15 > 4. Artinya hipotesis diterima. Data pre-test 

diperoleh rata – rata sebesar 58,8 sedangkan data post-test atau setelah diberikan 

bimbingan kelompok teknik diskusi diperoleh skor rata-rata sebesar 74. Selisih antara 

pre-test dan post-test sebesar 15,2 dan perubahan interval tanggung jawab siswa 

dalam mematuhi tata tertib sekolah setelah diberi layanan bimbingan kelompok 

teknik diskusi sebesar 25,85%. Artinya skor rata-rata siswa yang memiliki tanggung 

jawab dalam mematuhi tata tertib rendah setelah mendapat bimbingan kelompok 

teknik diskusi lebih tinggi dari pada sebelum mendapat bimbingan kelompok teknik 

diskusi. Hal ini menunjukkan ada pengaruh bimbingan kelompok teknik diskusi 

terhadap tanggung jawab siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah pada kelas VIII 

SMP Kartika I-1 Medan T.A 2017/2018 atau hipotesis dapat diterima. 

 

Kata kunci : Bimbingan Kelompok, Teknik Diskusi, Tanggung Jawab, 

Mematuhi Tata Tertib Sekolah. 


