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ABSTRAK 

 

PATRIOT ZEPHYRINUS BANGUN. NIM. 1113151027. “Meningkatkan 

Kepedulian Siswa Dalam Menjaga Sarana Prasarana Sekolah Dengan 

Menerapkan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Pada Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Barus Jahe Tahun Ajaran 2015/2016”. Skripsi. 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Program Studi Bimbingan 

Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah pemberian layanan 

bimbingan kelompok teknik diskusi dapat meningkatkan kepedulian siswa dalam 

menjaga sarana prasarana sekolah kelas XI IPS SMA Negeri 1 Barus Jahe Tahun 

Ajaran 2015/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

bimbingan kelompok teknik diskusi dapat meningkatkan kepedulian dalam 

menjaga sarana prasarana sekolah pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri I Barus 

Jahe Tahun Ajaran 2015/2016. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan bimbingan konseling dengan 

pelaksanaan penelitian 2 siklus ( siklus I dan siklus II). Subjek dalam penelitian 

ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dari siswa kelas XI 

IPS-1 yang berjumlah 10 orang  siswa di SMA Negeri 1 Barus Jahe tahun ajaran 

2015/2016. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket yaitu 

angket kepedulian terhadap sarana prasarana sebanyak 27 butir yang terlebih 

dahulu diujicobakan dan dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan angket yang 

valid. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan kepedulian siswa dalam menjaga sarana prasarana sekolah dengan 

teknik diskusi pada siswa kelas XI IPS Negeri I Barus Jahe Tahun Ajaran 

2015/2016. Dari hasil analisis diperoleh data dari Pra siklus kepedulian siswa  

rata-rata = 0,8 termasuk kategori rendah, dan setelah diberi layanan Bimbingan 

Kelompok pada siklus I kepedulian siswa terhadap sarana prasarana naik menjadi 

25% masuk dalam kategori sedang, setelah kembali diberi layanan bimbingan 

kelompok di siklus II perubahan yang memuaskan dapat dilihat di hasil nya 

menjadi 87,5% masuk kedalam kategori baik. Sehingga Hipotesis yang diajukan 

yang berbunyi “Melalui pemberian layanan bimbingan kelompok teknis diskusi 

dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap sarana dan prasarana sekolah 

dikelas XI IPS SMA Negeri 1 Barus Jahe tahun ajaran 2015/2016” dapat diterima. 

 


