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Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 4 Binjai yang beralamat di Jln Cut 
Nyak Dien No 134 Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
layanan bimbingan kelompok terhadap sikap pornografi siswa kelas XI SMA 
Negeri 4 Binjai Tahun Ajaran 2011/2012. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan 
menggunakan layanan bimbingan kelompok. Populasi dalam penelitian  adalah 
seluruh siswa kelas XI-IPS 1 SMA Negeri 4 Binjai yang berjumlah 45 siswa. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling dengan 
mengambil 10 siswa dari 45 siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 4 Binjai.  

Instrumen yang digunakan untuk mengambil data penelitian adalah angket 
Sikap Terhadap Pornografi dengan jumlah 44 butir angket. Bentuk angket yang 
digunakan adalah bentuk multiple choice yang terlebih dahulu diujicobakan dan 
dianalisis untuk mendapatkan angket yang  valid dan reliable. 

Teknik uji korelasi yang digunakan rumus kolerasi product moment, dari 
hasil analisis validitas angket, harga t  = 0,308 pada taraf signifikan 5%. 
Reabilitas yang diperoleh dari angket tersebut adalah = 0,857 setelah 
dibandingkan dngan indeks kolerasi termasuk dalam korelasi tinggi. Perhitungan 
harga rata-rata (M) pre-test = 91,70, simpangan baku pre-test =3,09. Perhitungan 
rata-rata (M) pos-test = 121,80 dan simpangan baku pos-test = 2,39. Menguji 
normalitas pre-test dilakukan pada taraf  = 0,05 dengan kriteria L  < L
(0,142 < 0,258). Menguji normalitas pos-test dilakukan pada taraf  = 0,05 
dengan kriteria L  < L  (0,144 < 0,258). Uji homogenitas data pre-test dan 
pos-test F = 1,670, F = 3,18. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa ada 
pengaruh signifikan dari layanan bimbingan kelompok terhadap sikap pornografi 
siswa kelas XI SMA Negeri 4 Binjai Tahun Ajaran 2011/2012 pada taraf nyata 
= 0,05 diperoleh sebesar 1,83, t  yang didapat = 43,62, maka t  > t
= (43,62  > 1,83) maka hipotesis tersebut dapat diterima. 


