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ABSTRAK
Rahayu, Kurnia Puji. 2011. Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam
Mempersiapkan Kegiatan OJT (On The Job Training) Melalui Layanan Informasi
Pada Kelas X Pemasaran Di SMK Negeri 2 Magelang. Skripsi. Jurusan
Bimbingan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Dra. Awalya, M.Pd, Kons. dan Pembimbing II: Dra. Sinta
Saraswati, M.Pd, Kons.
Kata kunci : Kedisiplinan, Layanan Informasi
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang terjadi di SMK
Negeri 2 Magelang yang menunjukkan kondisi siswa kurang memiliki sikap
kedisiplinan pada saat mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training).
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah layanan informasi dapat
meningkatkan kedisiplinan siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah dilaksanakan
layanan informasi dan mengetahui apakah layanan informasi dapat meningkatkan
kedisiplinan siswa.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
eksperimen dengan menggunakan Pre-test and Post-test Design. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 2 Magelang. Teknik sampling
yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, dimana yang
menjadi sampel penelitian ini adalah siswa kelas X Pemasaran 2 yang berjumlah
35 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala psikologi yang
berjumlah 89 butir soal dan 62 butir soal yang dinyatakan valid dan reliabel.
Sedangkan metode analisis datanya menggunakan uji T-test.
Hasil pre test menunjukkan kedisiplinan siswa masuk dalam kriteria sedang
dengan persentase skor rata-rata 67,02%. Setelah memperoleh layanan informasi,
hasil post test menunjukkan skor rata-rata 83,89% dan masuk dalam kriteria
tinggi. Dari hasil uji T-test diperoleh Thitung sebesar 9,38 dan nilai Ttabel sebesar
2,04. Besarnya Thitung > Ttabel maka dapat disimpulkan bahwa layanan informasi
terbukti dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mempersiapkan kegiatan
OJT (On The Job Training) di SMK Negeri 2 Magelang. Adanya peningkatan
kedisiplinan siswa juga nampak dari sikap siswa dalam mengikuti layanan
informasi. Pada pertemuan pertama masih ada beberapa siswa yang terlambat dan
berpenampilan kurang rapi, setelah pertemuan ketiga terjadi peningkatan
kedisiplinan siswa baik dalam ketepatan waktu maupun dalam berpenampilan.
Hasil laiseg baik secara lisan maupun tertulis, menunjukkan bahwa siswa
memperoleh pemahaman terhadap materi layanan informasi yang diberikan,
merasa senang mengikuti layanan informasi dan akan berusaha meningkatkan
kedisiplinan dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
kedisiplinan siswa setelah pelaksanaan layanan informasi. Saran bagi siswa
diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan terutama dalam mempersiapkan
kegiatan OJT (On The Job Training). Bagi konselor hendaknya terus memantau
kedisiplinan siswa sehingga peningkatan kedisiplinan dapat terus terpelihara.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan harkat,
martabat, dan kesejahteraan manusia. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang
ditempuh oleh seseorang maka akan semakin meningkatkan pula penghargaan dan
penilaian yang diberikan masyarakat. Pendidikan formal di sekolah juga
mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan juga pengembangan nilai-nilai moral
guna membentuk kepribadian siswa. Pengembangan nilai moral inilah yang
nantinya juga turut berperan mengatur perilaku seluruh anggota sekolah sehingga
kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.
Salah satu nilai moral yang berlaku di sekolah adalah kedisiplinan, dimana
hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kegiatan pembelajaran
di sekolah. Hurlock (1980: 91) menyatakan bahwa kedisiplinan merupakan
kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, terutama di lingkungan sekolah.
Adanya aturan dan tata tertib di sekolah sebagai perwujudan penerapan
kedisiplinan yang berfungsi mengatur perilaku para anggota sekolah. Tu’u (2004:
38) juga menyebutkan bahwa kedisiplinan tidak hanya berfungsi untuk melatih
kepribadian baik, tetapi juga berperan dalam menata kehidupan bersama dan
menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan
dibutuhkan tidak hanya dalam lingkungan sekolah tetapi juga dalam kehidupan
sehari-hari.
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Kedisiplinan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seharihari. Individu yang memiliki kedisiplinan memiliki kemampuan mengatur waktu
yang baik, tepat waktu dalam menjalani aktivitas, dan menaati setiap aturan yang
berlaku di manapun ia berada. Dalam kehidupan di sekolah, siswa yang memiliki
kedisiplinan akan datang tepat waktu, mengenakan pakaian seragam rapi lengkap
dengan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak menunda
tugas dari guru. Sedangkan siswa yang tidak memiliki kedisiplinan terlihat dalam
perilaku tidak taat pada aturan sekolah, membolos saat jam pelajaran dan tidak
mengerjakan tugas tepat waktu. Apabila perilaku tidak taat aturan dilakukan siswa
secara terus menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi siswa seperti,
memperoleh sanksi dari sekolah, memperoleh nilai jelek akibat tidak mengerjakan
tugas, dan membentuk pribadi yang pemalas. Melihat begitu besarnya peran
kedisiplinan, hendaknya setiap siswa memiliki sikap disiplin agar taat pada aturan
yang berlaku dan terhindar dari dampak buruk akibat tidak taat aturan.
Siswa di SMK Negeri 2 Magelang tidak hanya mengikuti pelajaran di
sekolah tetapi juga mengikuti kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan di luar
sekolah. Kegiatan pelatihan kerja atau yang biasa disebut OJT (On The Job
Training) ini merupakan kegiatan yang dilakukan atas kerja sama SMK Negeri 2
Magelang dengan perusahaan baik yang bergerak di bidang industri maupun jasa,
juga dengan kantor pemerintah kota setempat. Pelaksanaan kegiatan OJT (On The
Job Training) berlangsung selama 2 bulan. Selama 2 bulan tersebut siswa
ditempatkan di suatu instansi atau lembaga dan dibebaskan dari kegiatan belajar
mengajar di sekolah agar dapat benar-benar fokus dalam mengikuti pelatihan
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kerja. Dalam kegiatan OJT (On The Job Training) siswa akan mengikuti pelatihan
bagaimana menghadapi dunia kerja nantinya. Siswa juga berkewajiban untuk
menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai peserta OJT (On The Job
Training), sehingga mereka harus menaati aturan yang ditetapkan di tempat
pelaksanaan kegiatan OJT (On The Job Training). Pada akhir kegiatan OJT (On
The Job Training) siswa akan diberikan penilaian atas kinerja mereka selama
mengikuti pelatihan kerja. Aspek yang dinilai mencakup kemampuan siswa dalam
mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training), kehadiran siswa dalam kegiatan
OJT (On The Job Training), serta sikap siswa selama mengikuti kegiatan OJT (On
The Job Training).
Berdasarkan pengalaman peneliti selama PPL (Praktik Pengalaman
Lapangan), ditemukan sebuah fenomena adanya seorang siswa yang tidak
mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training) selama 1 minggu berturut-turut, 2
siswa yang membolos selama 3 hari dalam satu minggu, 5 siswa yang membolos
2 hari dalam satu minggu dan 13 siswa yang membolos 1 hari dalam satu minggu.
Sedangkan siswa yang datang terlambat masuk kerja baik itu di awal maupun
setelah waktu istirahat sebanyak 27 siswa. Berdasarkan data tersebut dapat
diketahui bahwa dari 108 siswa kelas X Pemasaran terdapat 48 siswa yang
melakukan

pelanggaran

kedisiplinan.

Hal

ini

menunjukkan

kurangnya

kedisiplinan siswa selama mengikuti kegiatan pelatihan kerja. Apabila tidak
ditangani dengan baik maka hal ini dapat memberikan penilaian buruk bagi siswa
sendiri. OJT (On The Job Training) merupakan bagian dari kurikulum yang ada di
SMK Negeri 2 Magelang, sehingga ketidakdisiplinan siswa selama kegiatan OJT
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(On The Job Training) akan berdampak negatif pada nilai rapor mereka nantinya.
Dampak yang paling besar adalah dikeluarkan dari tempat OJT (On The Job
Training) dan dianggap tidak lulus dalam kegiatan OJT (On The Job Training
apabila melakukan pelanggaran yang berat.
Hurlock (1978: 103) menyatakan pelanggaran adalah kenakalan,
ketidakpatuhan, atau bentuk perilaku buruk yang disengaja tetapi tidak begitu
serius. Perilaku buruk yang disengaja ini apabila tidak segera ditangani maka akan
menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan kepribadian siswa terutama
bagi perkembangan kedisiplinan siswa. Untuk itu perlu diberikan sebuah upaya
preventif agar pelanggaran siswa tidak terjadi lagi dalam mengikuti kegiatan OJT
(On The Job Training) di SMK Negeri 2 Magelang. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan adalah dengan meningkatkan kedisiplinan siswa sebelum mengikuti
kegiatan OJT (On The Job Training). Upaya tersebut dilakukan dengan
pertimbangan bahwa ketika siswa mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training)
kegiatan mereka sepenuhnya dilaksanakan di lingkungan kerja, yaitu tempat
pelaksanaan OJT (On The Job Training) sehingga tidak memungkinkan
menggunakan jam kerja untuk memberikan upaya peningkatan kedisiplinan.
Salah satu layanan yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa yaitu
melalui layanan informasi. Menurut Winkel (2005: 316) layanan informasi
merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan
informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha
untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan
hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. Dalam pelaksanaan
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layanan informasi siswa dibekali dengan berbagai informasi yang terkait dengan
pentingnya kedisiplinan dalam mempersiapkan mereka mengikuti kegiatan OJT
(On The Job Training). Siswa juga akan diberikan materi mengenai pelaksanaan
kegiatan OJT (On The Job Training) di SMK Negeri 2 Magelang dan juga
peraturan yang ada di dalamnya. Dalam kegiatan belajar di sekolah siswa sudah
terbiasa menghadapi peraturan dan tata tertib sekolah, namun dalam kegiatan OJT
(On The Job Training) ada aturan lain yang harus ditaati juga. Setiap perusahaan
atau instansi tempat diadakannya kegiatan OJT (On The Job Training) juga
memiliki aturan yang wajib ditaati oleh para karyawan termasuk peserta OJT (On
The Job Training). Peserta OJT (On The Job Training) tentu membutuhkan
penyesuaian diri dengan lingkungan kerja yang baru beserta seluruh komponen di
dalamnya termasuk tata tertib dan aturan kerja yang berlaku. Melalui pemberian
layanan informasi siswa diharapkan tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga
memiliki pemahaman terhadap informasi yang diberikan, sehingga dapat
menerapkannya dalam kegiatan OJT (On The Job Training) dan mampu
menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada selama kegiatan OJT (On The Job
Training) berlangsung.
Mugiarso (2006: 56) menjelaskan bahwa fungsi utama dari layanan
informasi adalah fungsi pemahaman dan pencegahan. Yang dimaksudkan sebagai
fungsi pemahaman ialah siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya
kedisiplinan dalam kegiatan OJT (On The Job Training), dan memahami bahwa
berbagai aturan yang ada ditujukan untuk mengatur jalannya kegiatan OJT (On
The Job Training) dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dalam
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fungsi pencegahan, layanan informasi diharapkan dapat mencegah siswa utuk
melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan membantu siswa agar terhindar
dari berbagai masalah yang ditimbulkan karena tindak pelanggaran kedisiplinan
yang mereka lakukan.
Sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan siswa, dalam pelaksanaan
layanan informasi siswa akan dibekali dengan materi-materi yang berkaitan
dengan kedisiplina. Informasi yang diberikan tidak hanya sebatas pengertian
kedisiplinan saja tetapi juga bagaimana peranan kedisiplinan dalam menciptakan
ketertiban dalam kehidupan bersama. Siswa juga akan diberikan informasi
mengenai arti pentingnya menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari,
manfaat yang diperoleh dari adanya kedisiplinan, akibat yang ditimbulkan apabila
kedisiplinan tidak dijalankan dengan baik. Kedisiplinan memang kerap dikaitkan
dengan tata tertib atau peraturan yang sifatnya keras dan mengikat. Melalui
layanan informasi, siswa diharapkan dapat memahami bahwa peraturan tersebut
tidak dibuat untuk mengekang dan membatasi ruang gerak mereka melainkan
untuk mengatur kehidupan bersama agar dapat berjalan dengan tertib terutama
dalam pelaksanaan kegiatan OJT (On The Job Training). Dalam pelaksanaan
layanan informasi siswa juga dibekali dengan informasi yang berkaitan dengan
kegiatan OJT (On The Job Training). Hal tersebut dimaksudkan agar siswa
memiliki pemahaman bahwa kegiatan OJT (On The Job Training) sangat penting
sehingga kedisiplinan juga menjadi salah satu faktor penting agar kegiatan OJT
(On The Job Training) dapat berjalan dengan lancar.
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Berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan OJT
(On The Job Training) di SMK Negeri 2 Magelang, peneliti menyimpulkan
bahwa perlu adanya upaya peningkatan kedisiplinan siswa dan tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam
Mempersiapkan Kegiatan OJT (On The Job Training) Melalui Layanan Informasi
Pada Kelas X Pemasaran di SMK Negeri 2 Magelang”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat merumuskan
permasalahan utama yaitu apakah kedisiplinan siswa dalam mempersiapkan
kegiatan OJT (On The Job Training) pada kelas X Pemasaran di SMK Negeri 2
Magelang dapat ditingkatkan melalui layanan informasi? Permasalahan tersebut
dapat dijabarkan sebagai berikut.
1) Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa kelas X di SMK Negeri 2
Magelang dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training)
sebelum mengikuti layanan informasi ?
2) Bagaimana tingkat kedisiplinan siswa kelas X di SMK Negeri 2
Magelang dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training)
setelah mengikuti layanan informasi ?
3) Adakah peningkatan kedisiplinan siswa kelas X di SMK Negeri 2
Magelang dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training)
sebelum dan setelah mengikuti layanan informasi ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk
meningkatkan kedisiplinan siswa kelas X Pemasaran di SMK Negeri 2 Magelang
melalui layanan informasi, dengan penjabaran sebagai berikut.
1) Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa kelas X di SMK Negeri 2
Magelang dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training)
sebelum mengikuti layanan informasi.
2) Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa kelas X di SMK Negeri 2
Magelang dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training)
setelah mengikuti layanan informasi.
3) Untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan siswa kelas X di SMK
Negeri 2 Magelang dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job
Training) sebelum dan setelah mengikuti layanan informasi.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.
1.4.1 Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan,
khususnya bimbingan dan konseling yaitu meningkatkan kedisiplinan
siswa melalui layanan informasi dalam mempersiapkan kegiatan OJT
(On The Job Training).
1.4.2 Manfaat Praktis
Selain dilihat dari kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan
berguna bagi konselor dan mahasiswa.
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1.4.2.1 Konselor
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para
konselor

dalam

meningkatkan

pemberian

kedisiplinan

layanan
siswa

informasi
terutama

yang

dalam

dapat
rangka

mempersiapkan siswa mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training).
1.4.2.2 Mahasiswa
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur
kemampuan

mahasiswa

dalam

menguasai

pemberian

layanan

informasi sehingga peningkatan kedisiplinan siswa juga dapat
dilaksanakan secara optimal.

1.5 Sistematika Penyusunan Skripsi
Sistematika penyusunan ini merupakan suatu bentuk gambaran dari
penyusunan skripsi dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam
memahami seluruh isi skripsi ini. Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut.
1.5.1 Bagian Awal Skripsi
Terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan
persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar
lampiran.
1.5.2 Bagian Inti
Bagian inti terdiri dari 5 Bab yaitu:
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Bab 1 Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyusunan
skripsi.
Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu yang
relevan dengan penyusunan skripsi dan teori-teori yang mendukung
yaitu tentang kedisiplinan siswa, OJT (On The Job Training), dan
Layanan Informasi.
Bab 3 Metode Penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian,
variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat
pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini.
Bab 4 Hasil Penelitian yang menjelaskan tentang data-data hasil
penelitian, analisis hasil penelitian serta pembahasannya.
Bab 5 Penutup, berisi kesimpulan dan saran.
1.5.3 Bagian Akhir Skripsi
Pada bagian ini terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang
mendukung penelitian.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan menguraikan beberapa hal mengenai penelitian terdahulu
yang dapat mendukung penelitian dan teori-teori yang melandasi penelitian ini.
Teori-teori tersebut meliputi: (1) kedisiplinan, (2) OJT (On The Job Training), (3)
Layanan Informasi.

2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya telah
dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan mendapatkan hasil penelitian tertentu.
Ada beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Heru Sutrisno (2009: 60) yang dimuat
dalam jurnal pendidikan inovatif dengan judul “Kasus Perilaku Pelanggaran
Disiplin

Siswa

Di

Sekolah

Ditinjau

Dari

Kerangka

Teori

Sosiologi

Fungsionalisme”. Dalam penelitian tersebut diperoleh data bahwa selama 64 hari
efektif ditemukan tiga siswa kelas XI yang sering membolos sekolah lebih dari
10%. Siswa yang sering membolos sekolah juga melakukan tindakan pelanggaran
disiplin sekolah lain, misalnya sering terlambat datang sekolah, meninggalkan
kelas/sekolah sebelum waktunya, suka mengganggu teman, sering melalaikan
tugas sekolah dan sering berpakaian tidak tertib. Upaya penanganan terhadap
kasus pelanggaran disiplin siswa ialah dengan pemberian sanksi yang berat yaitu
melibatkan orang tua atau wali mereka, misalnya membuat surat pernyataan yang
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ditandatangani orang tua, pemberian surat panggilan bagi orang tua, dan tidak
diijinkan mengikuti ulangan sebelum orang tua datang ke sekolah.
Skripsi yang ditulis oleh Atiek Meliana (2006: ii) dengan judul
“Keefektifan Teknik Sosiopsikodrama Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa
Kelas II C SMP Negeri 11 Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006”. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan siswa mengalami peningkatan
sebesar 0,93 setelah mendapat perlakuan yaitu teknik sosiopsikodrama. Hal ini
dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa skor rata-rata
keseluruhan siswa sebelum mendapat perlakuan sebesar 2,42 dengan kategori
rendah, dan setelah mendapatkan perlakuan sebesar 3,35 masuk pada kategori
sangat tinggi. Dari hasil analisis data dengan menggunakan uji Wilcoxon
diketahui nilai Zhitung = 3,059 dengan nilai Ztabel = 1,96, jadi nilai Zhitung > Ztabel.
Hal ini berarti bahwa teknik sosiopsikodrama efektif dalam meningkatkan
kedisiplinan siswa.
Skripsi yang ditulis oleh To’iah (2011: v) dengan judul “Upaya
Meningkatkan Pemahaman Kedisiplinan Siswa Melalui Layanan Informasi
Dengan Penerapan Teknik Problem Solving di Kelas X.5 SMA Negeri 1 Bojong
Kab.Pekalongan”. hasil penelitian diketahui gambaran siswa sebelum memperoleh
layanan informasi dengan penerapan teknik problem solving diperoleh persentase
skor rata-rata 58% termasuk dalam kriteria rendah. Setelah memperoleh layanan
informasi meningkat menjadi 71% termasuk dalam kriteria tingggi. Dari uji T-test
diperoleh T hitung= -26,595 > T tabel= 2,02. Berdasarkan perhitungan tersebut maka
terjadi peningkatan pemahaman kedisiplinan siswa kelas X.5 SMA Negeri 1
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Bojong Kab. Pekalongan setelah memperoleh layanan informasi dengan
penerapan teknik problem solving.
Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat memberikan gambaran bahwa
adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang upaya penanganan kasus
pelanggaran kedisiplinan siswa dengan pemberian sanksi, upaya peningkatan
kedisiplinan siswa dengan menggunakan teknik sosiopsikodrama, dan penelitian
yang membahas tentang upaya meningkatkan pemahaman kedisiplinan siswa
melalui layanan informasi dengan teknik problem solving. Oleh karena itu
berdasarkan penilitian terdahulu yang ada, maka penelitian ini akan mencoba
untuk meneliti tentang meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mepersiapkan
kegiatan OJT (On The Job Training) melalui layanan informasi.

2.2. Kedisiplinan
Berkaitan dengan penggunaan teori mengenai kedisiplinan dalam
penelitian ini, pada sub bab ini akan dibahas mengenai (1) pengertian
kedisiplinan, (2) fungsi kedisiplinan, (3) unsur kedisiplinan, (4) faktor
kedisiplinan, dan (5) tahapan kedisiplinan.
2.2.1 Pengertian Kedisiplinan
Istilah disiplin berasal dari bahasa latin “disciplina” yang berarti menunjuk
kepada kegiatan belajar mengajar. Dalam bahasa inggris “disciple” berarti
mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Sehingga
dapat diartikan bahwa disiplin merupakan kegiatan belajar untuk menaati aturan
yang dibuat oleh pemimpin.
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Menurut Hurlock (1980: 91) kedisiplinan memliki tujuan utama yaitu
untuk mengajarkan kepada siswa apa yang menurut dia dianggap kelompok sosial
sebagai tindakan benar atau salah, dan mengusahakan agar siswa bertindak sesuai
dengan pengetahuan tersebut.
Shochib (2000: 2) mengemukakan pribadi yang memiliki dasar-dasar dan
mampu mengembangkan kedisiplinan diri berarti memiliki keteraturan diri
berdasarkan acuan nilai moral. Lebih lanjut dijelaskan bahwa siswa yang
mengembangkan kedisiplinan diri memiliki keteraturan diri berdasarkan nilai
agama, nilai budaya, aturan-aturan pergaulan, pandangan hidup, dan sikap hidup
yang bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.
Tulus Tu’u (2004: 31) dalam bukunya yang berjudul Peran Disiplin Pada
Perilaku Dan Prestasi Siswa menyatakan:
Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin kerapkali terkait dan menyatu
dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti
kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena
didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya.
Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul
karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu.

Menurut Sugeng Prijodarminto (dalam Tu’u, 2004: 31) disiplin sebagai
kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang
menunjukkann nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, atau
ketertiban.
Maman Rachman (dalam Tu’u, 2004: 32) menyatakan disiplin sebagai
upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam
mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib
berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya.
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Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan
merupakan suatu kepatuhan dan ketaatan untuk menghormati dan melaksanakan
aturan, tata tertib, nilai, hukum, dan sistem yang berlaku dalam kelompok sosial
dan didasari atas adanya kesadaran diri dan keteraturan diri. Dalam penelitian ini
kedisiplinan yang dimaksud ialah kepatuhan dan ketaatan siswa kelas X
Pemasaran dalam menghormati dan melaksanakan aturan dan tata tertib OJT (On
The Job Training) yang berlaku dengan didasarkan pada kesadaran diri sendiri.

2.2.2 Fungsi Kedisiplinan
Hurlock (1978: 83) menyatakan fungsi pokok disiplin ialah mengajar anak
menerima pengekangan yang diperlukan dan membantu mengarahkan energi anak
ke dalam jalur yang berguna dan diterima secara sosial. Fungsi disiplin menurut
Tu’u (2004: 38-43) adalah sebagai berikut:
1) Menata kehidupan bersama
2) Membangun kepribadian
3) Melatih kepribadian yang baik
4) Pemaksaan
5) Hukuman
6) Menciptakan lingkungan yang kondusif

Selain keenam fungsi tersebut, Bahri (2008: 34) juga mengemukakan
fungsi atau keuntungan lain yang dapat diperoleh jika individu memiliki
kedisiplinan sebagai berikut:
1) Membentuk diri menjadi pribadi yang unggul.
2) Mewujudkan pribadi yang seimbang dan dapat mengontrol diri

sendiri untuk mengikuti keinginan pribadi dan orang lain.
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3) Terhindar dari perbuatan tidak benar.
4) Terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan

positif.
5) Memberikan kenyamanan bagi orang lain.

Dari 3 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan memiliki
banyak fungsi baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan. Individu yang
mampu menerapkan kedisiplinan bagi dirinya sendiri akan mewujudkan pribadi
yang unggul, berkualitas, mampu menghargai waktu dan juga teratur dalam
menjalankan kegiatan atau aktifitas sehari-hari. Fungsi lain yang nampak nyata
dalam kehidupan bersama ialah terciptanya lingkungan yang kondusif, sadar
hukum, dan adanya kenyamanan bersama yang dirasakan oleh individu dalam
lingkungan masyarakat.

2.2.3 Unsur Kedisiplinan
Hurlock (1978: 84) menjelaskan ada 4 unsur-unsur disiplin yang
memberikan pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan kedisiplinan
individu, yaitu sebagai berikut.
1)

Peraturan

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk mengatur perilaku. Pola tersebut
bertujuan untuk membekali individu dengan pedoman perilaku yang disetujui
bersama dalam kelompok, rumah, sekolah dalam situasi tertentu. Peraturan
mempunyai 2 fungsi yaitu:
a) Peraturan mempunyai nilai pendidikan
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Adanya peraturan dapat membantu mendidik siswa, artinya adanya
peraturan yang dibuat secara tidak langsung mengajarkan kepada siswa
mengenai nilai moral dan juga mengajarkan siswa akan perilaku mana
yang benar dan mana yang salah.
b) Membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan, artinya adanya
peraturan atau larangan dapat membatasi perilaku siswa yang tidak
diharapkan dan tidak disetujui oleh lingkungan.
2)

Hukuman

Hukuman bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak baik, untuk mendidik
dan menyadarkan siswa bahwa perbuatan yang salah mempunyai akibat yang
tidak menyenangkan. Hukuman mempunyai 3 fungsi yaitu:
a) Fungsi

pertama

adalah

mengahalangi,

hukuman

menghalangi

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
b) Fungsi kedua adalah fungsi mendidik, yakni menyadarkan anak bahwa
setiap perbuatan itu mempunyai konsekuensi.
c) Fungsi ketiga adalah hukuman, yakni memberi motivasi anak untuk
menghindari kesalahan.
3)

Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada siswa sebenarnya tidak perlu selalu berupa
materi, tetapi dapat juga berupa kata-kata, pujian, senyuman, tepukan punggung
dan sebagainya. Penghargaan mempunyai 3 fungsi yaitu:
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a) Fungsi pertama penghargaan mempunyai nilai mendidik, agar dengan
diberikannya penghargaan siswa memahami bahwa perilaku yang
diperbuat benar.
b) Fungsi kedua penghargaan ialah sebagai motivasi untuk mengulangi dan
meningkatkan perilaku yang baik dan disetujui oleh lingkungan sosial.
c) Fungsi ketiga penghargaan ialah memperkuat perilaku, artinya dengan
adanya penghargaan siswa merasa perilaku yang dilakukan tidak hanya
taat aturan tetapi juga memberikan keuntungan bagi dirinya.
4)

Konsistensi

Konsisten berarti keseragaman atau tingkat kestabilan, konsisten harus menjadi
ciri semua aspek disiplin. Harus ada konsisten dalam peraturan, hukuman, dan
juga penghargaan, supaya anak tidak bingung. Jika tidak konsisten anak akan sulit
menentukan mana yang benar dan boleh dilakukan dan mana yang salah dan tidak
boleh dilakukan. Konsisten mempunyai 3 fungsi yaitu :
a) Fungsi pertama ialah mendidik siswa untuk selalu menjalankan perilaku
disiplin dalam kesehariannya.
b) Fungsi kedua ialah motivasi, siswa yang selalu menerima konsistensi
hukuman atas perilaku yang salah dan penghargaan atas perilaku yang
benar maka akan termotivasi untuk selalu menjalankan perilaku yang
benar.
c) Fungsi ketiga ialah mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan
orang yang berkuasa.
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2.2.4 Faktor Kedisiplinan
Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dapat
digolongkan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
ialah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal ialah
faktor yang berasal dari luar individu, meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan
lingkungan lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat
kedisiplinan siswa.
Tu’u (2004: 48-49) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhi kedisiplinan, yaitu sebagai berikut:
1) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin penting bagi
kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu kesadaran diri menjadi
motif sangat kuat bagi terwujudnya disiplin.
2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas
peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. Hal ini
sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh
kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan dari luar dirinya
sebagai upaya mendorong, menekan, dan memaksa agar disiplin
diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturan-peraturan diikuti
dan dipraktikkan.
3) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan
membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan
atau diajarkan.
4) Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan
yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan
harapan.

Keempat faktor tersebut sangat berpengaruh dan memberikan peran yang
sangat besar bagi peningkatan kedisiplinan siswa. Namun faktor yang paling
utama ialah adanya kesadaran diri dan pengikuan atau ketaatan terhadap aturan
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yang berlaku. Untuk mewujudkan perilaku yang berdisiplin tidak hanya dengan
memberikan aturan yang ketat dan hukuman yang keras atas pelanggaran aturan
tersebut, tetapi perlu juga adanya kesadaran diri dari dalam diri individu untuk
bersedia mengikuti dan menaanti aturan yang berlaku. Jika individu memiliki
kesadaran diri maka ia akan berusaha untuk menaati setiap aturan yang berlaku
dan menjalankan kehidupan dengan teratur, selaras, dan seimbang.

2.2.5 Tahapan Kedisiplinan
Menurut Bahri (2008: 34) terdapat 5 tahapan dalam menanamkan
kedisiplinan siswa, yaitu:
1) Seseorang yang disiplin hanya menghindari hukuman saja. Jika ada
kesempatan untuk melanggar karena tidak ada yang mengawasi maka
dirinya akan melanggar
2) Disiplin diwujudkan hanya untuk mendapatkan imbalan
3) Disiplin dijalankan demi aturan itu sendiri. Aturan itu sendiri tidak ada
syarat dan tujuan lain kecuali untuk menjadikan insan yang tahu
aturan.
4) Disiplin diterapkan berdasarkan kesadaran bahwa hidup harus
bermasyarakat. Setiap orang perlu mengikuti peraturan tertentu.
Kesadaran ini dilandasi keinsyafan bahwa kepentingan perorangan
tidak sepenuhnya harus diutamakan. Disiplin dalam tahap ini adalah
orientasi sosial antar manusia.

5) Tahap yang paling tinggi, disiplin diwujudkan oleh dorongan
kebutuhan dari dalam diri sendiri. Disiplin di sini sudah mengalami
proses penjiwaan yang sempurna. Kekangan dan pembatasan yang
tadinya dipaksakan dari luar sudah berubah menjadi bagian yang tidak
bisa dipisahkan dari dirinya.
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Berdasarkan teori kedisiplinan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa siswa yang memiliki kedisiplinan mempunyai ciri-ciri (1)
memiliki keteraturan diri, (2) memiliki kesadaran diri, (3) memiliki pengendalian
diri, (4) mampu membedakan sikap yang dianggap benar dan salah dalam
masyarakat, (5) memahami fungsi kedisiplinan bagi diri sendiri, (6) memahami
fungsi kedisiplinan bagi masyarakat, (7) memahami adanya peraturan dalam
kedisiplinan, (8) memahami adanya hukuman dan penghargaan dalam penegakkan
kedisiplinan, (9) memahami adanya konsistensi dalam pemberian hukuman dan
penghargaan, (10) memahami faktor internal yang dapat mempengaruhi
kedisiplinan, dan (11) memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi
kedisiplinan.

2.3. OJT (On The Job Training)
Berkaitan dengan penggunaan teori mengenai kedisiplinan dalam
penelitian ini, pada sub bab ini akan dibahas mengenai (1) pengertian OJT (On
The Job Training), (2) metode pelatihan OJT (On The Job Training), (3) prinsip
pelaksanaan OJT (On The Job Training), dan (4) tata tertib OJT (On The Job
Training).
2.3.1. Pengertian OJT (On The Job Training)
OJT (On The Job Training) atau yang biasa dikenal dengan istilah magang
merupakan kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan oleh siswa di sekolah
kejuruan dengan tujuan untuk mempersiapkan para siswa memasuki dunia kerja.
Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara sekolah kejuruan dengan
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lembaga atau instansi pemerintah, terutama dalam pemberian pelatihan kerja bagi
para siswa.
Menurut Kepmen Dikbud nomor 0490/U/1992 pasal 30 butur ke 3,
disebutkan bahwa kegiatan unit produksi di SMK antara lain meliputi
pengupayaan kegiatan praktik dan magang di dunia kerja. Lebih lanjut lagi
disebutkan bahwa berdasarkan hakikatnya kegiatan pelatihan kerja dapat diperluas
menjadi bentuk magang, yaitu perpaduan kegiatan belajar di sekolah dan bekerja
di industri atau dunia usaha dalam satu kesatuan sistem, untuk mencapai tingkat
keahlian profesional tertentu.
Dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan Sistem Ganda (PGS) (1997: 3)
kegiatan pembelajaran mengacu secara taat asas terhadap kemampuankemampuan kerja (Competencies) yang harus dikuasai oleh tamatan sesuai dengan
tuntutan kebutuhan lapangan kerja, dan oleh sebab itu tidak bisa disusun dan
ditetapkan hanya oleh pihak dunia pendidikan tetapi perlu adanya kerjasama
dengan dunia kerja/ industri yang akan menjadi lapangan kerja bagi tamatan.
2.3.2. Metode-Metode Pelatihan OJT (On The Job Training)
Menurut Hariandja (2002: 186-187) ada beberapa metode pelatihan
kegiatan OJT (On The Job Training) di sekolah, yaitu sebagai berikut.
1) Job Instruction Training, yaitu pelatihan dengan cara menentukan
seseorang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana
melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja.
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2) Coaching, yaitu bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di
tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan
pekerjaan secara informal dan biasanya tidak terencana.
3) Job Rotation, yaitu program yang direncanakan secara formal dengan cara
menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam
bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan
mengenai pekerjaan dalam organisasi.
4) Apprenticeship, yaitu pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran
di kelas dengan praktek di lapangan.
Metode pelatihan kegiatan OJT (On The Job Training) yang dilakukan di
SMK Negeri 2 Magelang ialah dengan memberikan Job Instruction Training,
yaitu pelatihan dengan cara menentukan seseorang bertindak sebagai pelatih untuk
menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja.
Dalam hal ini yang bertindak sebagai pelatih ialah pembimbing lapangan yang
ditunjuk dari instansi atau perusahaan tempat OJT (On The Job Training)
dilaksananakan. Setiap unit kerja memiliki masing-masing pembimbing lapangan
yang bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta OJT (On The Job
Training) dalam melaksanakan pelatihan kerja. Selain itu pembimbing lapangan
juga berperan sebagai supervisi yang bertugas mengawasi dan menilai hasil kerja
para peserta OJT (On The Job Training).

24

2.3.3. Prinsip Pelaksanaan OJT (On The Job Training) SMK Negeri 2
Magelang
Berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Teknis OJT (On The Job
Training) (2009: 3) ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam
melaksanakan kegiatan OJT (On The Job Training), antara lain:
1) OJT (On The Job Training) pada dasarnya merupakan kegiatan
intrakurikuler, harus dilaksanakan oleh setiap siswa secara individual.
2) OJT (On The Job Training) terutama diarahkan agar siswa dapat
a) Memperdalam dan memperluas penguasaan kemampuan profesional
kejuruan
b) Menghayati suasana (iklim) kerja dalam situasi yang sesungguhnya.
c) Menginternalisasi etos kerja secara positif.
3) Sesuai dengan asas fleksibilitas kurikulum SMK, jadwal OJT (On The
Job Training) dapat disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan
kebutuhan setempat, dan tidak harus selalu pada caturwulan
sebagaimana yang tercantum dalam susunan program.
4) Memperhatikan aturan yang ada dan hakikat tujuannya, OJT (On The
Job Training) dapat diperluas menjadi bentuk magang, yaitu
perpaduan kegiatan belajar di sekolah dan bekerja di industri/dunia
usaha dalam satu kesatuan sistem, untuk mencapai tingkat keahlian
profesional tertentu.
5) Dengan pengaturan organisasi dan pola penyelenggaraan pendidikan,
SMK dapat menyelenggarakan proses belajar-mengajar sebagian atau
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seluruh komponen keahlian kejuruan dalam bentuk latihan kerja di
dunia kerja.
6) Untuk mengoptimasikan kegiatan OJT (On The Job Training), sebagai
wahana belajar siswa, SMK perlu membentuk tim khusus yang dapat
menanganinya secara profesional dan terkoordinasi dengan kegiatankegiatan lain, seperti Unit Produksi, Kerjasama dengan Dunia Usaha,
dan Sertifikasi Keahlian.
7) Perlu dirancang suatu sistem yang dapat menjamin keterlaksanaan
kegiatan OJT (On The Job Training) secara terarah, efektif dan
terkendali seperti adanya buku jurnal kegiatan OJT (On The Job
Training).
8) Proses pembimbingan dan penetapan keberhasilan siswa yang
melaksanakan OJT (On The Job Training) diatur dan ditetapkan
bersama antara sekolah dan dunia usaha industri tempat OJT (On The
Job Training)
Delapan prinsip di atas digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan OJT (On The Job Training) di SMK Negeri 2 Magelang. Pedoman
tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan OJT (On The Job Training)
mulai dari perencanaan hingga proses evaluasi dan penilaian kinerja siswa selama
mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training). Koordinator OJT (On The Job
Training) yang bertugas untuk mengatur jadwal OJT (On The Job Training),
penempatan peserta OJT (On The Job Training) dan pembagian lokasi OJT (On
The Job Training) juga harus mengacu pada pedoman tersebut. Dengan mengikuti
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pedoman pelaksanaan kegiatan OJT (On The Job Training), diharapkan kegiatan
tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari ketentuan yang
berlaku.
2.3.4. Tata tertib OJT (On The Job Training) SMK Negeri 2 Magelang
Selama kegiatan OJT (On The Job Training), para peserta OJT (On The
Job Training) diwajibkan untuk menaati tata tertib yang berlaku. Berdasarkan
buku Pedoman Pelaksanaan Teknis OJT (On The Job Training) (2009: 27-29) tata
tertib tersebut meliputi (1) kewajiban peserta OJT (On The Job Training), (2)
larangan peserta OJT (On The Job Training), dan (3) sanksi peserta OJT (On The
Job Training).
1) Kewajiban Peserta OJT (On The Job Training) SMK Negeri 2 Magelang
1) Mematuhi peraturan/ tata tertib yang berlaku di Instansi/ Perusahaan/
tempat melaksanakan OJT (On The Job Training).
2) Hadir setiap hari di tempat OJT (On The Job Training) 15 menit sebelum
melaksanakan tugas, kecuali pada hari libur yang telah ditentukan oleh
Instansi/ Perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The Job Training).
3) Mengenakan pakaian seragam sekolah, tanda peserta, kecuali bagi peserta
OJT (On The Job Training) yang pemakaian seragamnya telah ditentukan
oleh Instansi/ Perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The Job
Training).
4) Mengucapkan salam pada waktu datang dan mohon diri pada waktu
pulang.
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5) Memberitahukan

kepada

pimpinan

instansi/

perusahaan/

tempat

melaksanakan OJT (On The Job Training) apabila berhalangan hadir
dengan membuat surat ijin yang ditujukan kepada pimpinan instansi/
perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The Job Training), apabila
ijin sakit lebih dari 2 hari harus menggunakan surat keterangan dokter.
6) Membicarakan

dengan

segera

kepada

guru

pembimbing,

atau

pembimbing instansi/ perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The Job
Training) atau Ketua kelompok apabila menemui kesulitan.
7) Menaati peraturan dalam penggunaan peralatan dan bahan yang dipakai
dalam instansi/ perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The Job
Training).
8) Melaporkan dengan segera kepada petugas yang berwenang apabila
terjadi kerusakan atau salah mengambil bahan/ alat.
9) Membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti
semula apabila akan meninggalkan tempat OJT (On The Job Training).
10) Menerima, mengisi dan menyerahkan jurnal kepada pembimbinga
instansi/perusahaan/tempat melaksanakan OJT (On The Job Training).
2) Larangan Peserta OJT (On The Job Training) SMK Negeri 2 Magelang
1) Merokok di tempat OJT (On The Job Training).
2) Melakukan tindakan asusila.
3) Menerima tamu pribadi di tempat OJT (On The Job Training) tanpa seijin
pembimbing instansi/ perusahaan/ tempat OJT (On The Job Training).
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4) Menggunakan pesawat telepon instansi/ perusahaan/ tempat OJT (On The
Job Training) tanpa seijin pembimbing OJT (On The Job Training).
5) Pindah tempat kegiatan praktik, kecuali atas perintah yang berwenang
dalam mengatur penempatan OJT (On The Job Training).
6) Khusus bagi peserta putri :
a) Memakai rok mini
b) Memakai sepatu bertumit tinggi
c) Memakai perhiasan yang mencolok
d) Memakai tata rias muka yang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi
setempat.
3) Sanksi-Sanksi Peserta OJT (On The JobTraining) SMK Negeri 2 Magelang
Pelanggaran terhadap tata tertib ini dikenakan sanksi :
1) Peringatan secara lisan, yakni diperingatkan secara langsung ketika
melakukan pelanggaran.
2) Peringatan secara tertulis dalam bentuk surat peringatan.
3) Pengurangan nilai OJT (On The Job Training).
4) Dikeluarkan dari Instansi/perusahaan/tempat OJT (On The Job Training)
apabila peserta OJT (On The Job Training) melakukan tindakan asusila,
mengambil barang yang bukan miliknya di tempat OJT (On The Job
Training), tidak hadir di tempat OJT (On The Job Training) tanpa surat
keterangan/ ijin maksimal 4 kali secara berturut-turut atau tidak berurutan.
Dalam penelitian ini tata tertib OJT (On The Job Training) yang terdiri
dari kewajiban, larangan dan sanksi bertujuan untuk mengatur perilaku para
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peserta OJT (On The Job Training) agar menjadi disiplin. berbagai kewajiban
selama kegiatan OJT (On The Job Training) hendaknya senantiasa dilaksanakan
dengan penuh kedisiplinan. Sama halnya dengan kewajiban, adanya larangan juga
berfungsi untuk menegakkan kedisiplinan siswa. Larangan yang berlaku selama
kegiatan OJT (On The Job Training) harus dihindari oleh para peserta. Apabila
kewajiban tidak dijalankan dengan baik dan larangan tidak dihindari maka peserta
OJT (On The Job Training akan dikenakan sanksi. Sanksi yang terberat berupa
adanya peringatan secara lisan. Selanjutnya apabila peringatan tersebut tidak
ditaati maka akan ada peringatan secara tertulis. Sanksi terberat yang dapat
diterima siswa ialah dikeluarkan dari tempat OJT (On The Job Training).

2.4. Layanan Informasi
Berkaitan dengan penggunaan teori mengenai layanan informasi dalam
penelitian ini, pada sub bab ini akan dibahas mengenai (1) pengertian layanan
informasi, (2) tujuan layanan informasi, (3) fungsi layanan informasi, (4) sumber
layanan informasi, (5) teknik penyampaian layanan informasi, dan (6)
operasionalisasi layanan informasi.
2.4.1. Pengertian layanan informasi
Informasi adalah segala sesuatu yang membuat orang menjadi tahu tentang
sesuatu itu (bahasa inggris ‘to inform’ = memberi tahu). Segala apa yang berasal
dari luar itu masuk ke dalam diri untuk diolah dan disimpan dalam sistem ingatan
orang sebagai preposisi-preposisi (Munandir, 1999: 165).
Sukardi (2000: 44) menjelaskan bahwa layanan informasi adalah:
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Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak
lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik
(terutama orang tua) menerima dan memahami informasi (seperti informasi
pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar,
anggota keluarga, dan masyarakat.

Mugiarso (2006: 56) juga menjelaskan bahwa layanan informasi bertujuan
untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang
berbagai

hal

yang berguna untuk

mengenali diri, merencanakan dan

mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan
masyarakat.
Winkel (dalam Tohirin, 2008: 147) menjelaskan bahwa layanan informasi
merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan
informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha
untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan
hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda.
Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk
memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan
sehingga dapat dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan.

2.4.2. Tujuan Layanan Informasi
Pemberian layanan informasi merupakan kegiatan pemberian bantuan dari
seorang ahli dalam hal ini guru pembimbing kepada siswa baik berupa informasi
mengenai pemahaman diri, penyesuaian bakat, minat, kemampuan, cita-cita,
pendidikan maupun pekerjaan yang akan dipilihnya dimasa depan.
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Prayitno dan Erman Amti (1999: 260) menyebutkan bahwa ada tiga alasan
utama mengapa pemberian layanan informasi perlu diselenggarakan, yaitu:
1) Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan
yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan
dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial-budaya
2) Memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya “kemana
dia ingin pergi”

3)

Setiap individu adalah unik. Keunikan itu membawa pola-pola
pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan
dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu.

Prayitno (2004: 2-3) menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan layanan
informasi dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai
berikut:
1) Tujuan Umum
Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu
oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh
peserta untuk keperluan kehidupannya sehari-hari (dalam rangka
effective daily living) dan perkembangan dirinya
2) Tujuan Khusus
Tujuan khusus layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi
konseling. Fungsi pemahaman paling dominan dan paling langsung
diemban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami informasi
dengan berbagai seluk beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan
informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah (apabila
peserta yang bersangkutan mengalaminya); untuk mencegah timbulnya
masalah; dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan
membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Menurut Tohirin (2008: 147) layanan informasi bertujuan agar individu
(siswa) mengetahui, menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk
keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Apabila merujuk
kepada fungsi pemahaman, layanan informasi bertujuan agar individu memahami
berbagai informasi dengan segala seluk beluknya.
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2.4.3. Fungsi Layanan Informasi
Menurut Mugiarso (2006: 56) “fungsi utama dari layanan informasi adalah
fungsi pemahaman dan pencegahan”. Fungsi pemahaman dalam bimbingan dan
konseling adalah pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya oleh
siswa sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu siswa, termasuk juga
pemahaman tentang lingkungan siswa. Dalam fungsi pencegahan, layanan yang
diberikan dapat membantu siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat
menghambat perkembangannya. Fungsi layanan informasi dalam penelitian ini
adalah memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya kedisiplinan
dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training). Melalui informasi
yang diberikan siswa dapat memperoleh pemahaman baru dan dengan
pemahaman tersebut diharapkan juga dapat menghindarkan siswa dari berbagai
perilaku ketidak disiplinan yang dapat menghambat kegiatan OJT (On The Job
Training).

2.4.4. Sumber Layanan Informasi
Winkel (2005: 323) mengemukakan mengenai sumber informasi adalah
badan pemerintah pusat yang bergerak di bidang pelayanan dan pendidikan,
seperti

Departemen-Departemen

Pertanian,

Perdagangan,

Pertahanan

dan

Keamanan, Pendidikan dan Kebudayan, dan Tenaga Kerja; organisasi-organisasi
profesional, perindustrian dan perdagangan; penerbit-penerbit komersial yang
menerbitkan seri buku dan majalah, yang memuat informasi tentang dunia
pekerjaan, dunia pendidikan, dan seluk-beluk kehidupan pribadi-sosial manusia;
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harian dan majalah mingguan yang menampung pemasangan iklan pekerjaan dan
program pendidikan; perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang menerbitkan
brosur dan plamflet mengenai aktivitas-aktivitasnya; institusi-institusi pendidikan
tinggi yang menerbitkan brosur dan selebaran tentang bidang-bidang studi yang
dikelolanya; badan-badan yang menyusun media audiovisual dan programprogam komputer sebagai perangkat lunak; siaran-siaran TVRI; orang-perorangan
yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang pekerjaan, bidang
pendidikan, dan bidang kesejahteraan masyarakat tertentu, seperti tenaga kerja
senior, manajer dan pemimpin, direktur pusat rehabilitasi, kepala kantor
penempatan tenaga setempat, dekan fakultas, dan perwira bagian penerbangan
angkatan bersenjata.
Salah satu sumber informasi yang kaya, murah, namun andal dan selalu
baru yang harus dimanfaatkan dapat diperolah dari surat kabar, majalah, dan
bentuk-bentuk media massa cetak lainnya.

2.4.5. Teknik Penyampaian Layanan Informasi
Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung dan terbuka
oleh guru pembimbing kepada seluruh siswa di sekolah dan madrasah. Berbagai
teknik dan media yang bervariasi serta fleksibel dapat digunakan melalui format
klasikal dan kelompok. Format yang digunakan tentu tergantung jenis informasi
dan karakteristik peserta layanan.
Menurut Prayitno (2004: 8) menjelaskan bahwa cara penyampaian
informasi yang paling biasa dipakai dalam layanan adalah ceramah, yang diikuti
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dengan tanya jawab. Untuk mendalami informasi tersebut dapat dilakukan diskusi
antara para peserta layanan.
Menurut Winkel (2005: 322), ada beberapa bentuk dalam penyampaian
layanan informasi yaitu “(1) lisan; (2) tertulis; (3) audio visual; (4) disket program
komputer”. Keempat bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut
1) Lisan
Bahan informasi dalam bentuk lisan disajikan melalui ceramah umum,
secara tanya jawab, diskusi dan wawancara.
2) Tertulis
Bentuk tertulis biasanya mendapat tempat utama dan mengenal banyak
ragam, seperti deskripsi jawaban, karangan dalam majalah profesional
atau majalah popular, buku pedoman atau buku khusus yang
menguraikan tentang yang akan diberikan.
3) Audio visual
Bentuk audio visual berupa penggunaan video kaset, video compac
disc (VCD), slides, dan film sebagai perangkat lunak.
4) Disket program komputer
Bentuk program komputer memungkinkan siswa meminta informasi
dari komputer mengenai dunia pekerjaan dan progrm variasi, program
pendidikan atau mengadakan interaksi dengan komputer dalam rangka
pengambilan keputusan tentang masa depan.

Menurut Tohirin (2008: 149) menyebutkan bahwa teknik yang biasa
digunakan untuk layanan informasi adalah:
Pertama, ceramah, tanya jawab dan diskusi. Teknik ini paling umum
digunakan dalam penyampaian informasi dalam berbagai kegiatan
termasuk layanan bimbingan dan konseling. Kedua, melalui Media.
Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui media tertentu seperti alat
peraga, media tertulis, media gambar, poster dan media elektronik seperti
tape recorder, film, televise, internet, dan lain-lain. Ketiga, acara khusus.
Layanan informasi melalui cara ini dilakukan berkenaan dengan acara
khusus di sekolah atau madrasah; misalnya “hari tanpa asap rokok”, “hari
kebersihan lingkungan hidup,” dan lain sebagainya. Keempat, nara sumber.
Layanan informasi juga bisa diberikan kepada peserta layanan dengan
mengundang nara sumber (manusia sumber). Misalnya informasi tentang
obat-obatan terlarang, psikotropika dan narkoba mengundang nara sumber
dari Dinas Kesehatan, Kepolisian atau dari instansi lain yang terkait.
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Dari beberapa pendapat tersebut maka layanan informasi dapat dilakukan
dengan beberapa teknik diantaranya ceramah diikuti tanya jawab, diskusi panel,
wawancara, karya wisata alat-alat peraga dan alat-alat bantu lainnya, buku
panduan, kegiatan sanggar karier dan sosiodrama. Secara umum terbagi menjadi
empat bentuk yaitu lisan, tertulis, audio visual dan disket komputer. Dalam
penelitian ini peneliti memberikan layanan informasi menggunakan metode
ceramah dan diskusi kelas dengan menggunakan media visual berupa slide
sebagai sarana penunjang.

2.4.6. Operasionalisasi layanan informasi
Prayitno (2004: 15) menjelaskan operasionalisasi layanan informasi.
Layanan informasi perlu direncanakan oleh konselor dengan cermat, baik
mengenai informasi yang menjadi isi layanan, metode maupun media yang
digunakan. Kegiatan peserta, selain mendengar dan menyimak, perlu mendapat
pengarahan secukupnya.
1) Perencanaan
a. Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek (calon) peserta
layanan
b. Menetapkan materi informasi sebagai isi layanan
c. Menetapkan subjek sasaran layanan
d. Menetapkan nara sumber
e. Menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan
f.

Menyiapkan kelengkapan administrasi

2) Pelaksanaan
a. Mengorganisasikan kegiatan layanan
b. Mengaktifkan peserta layanan
c. Mengoptimalkan penggunaan metode dan media
3) Evaluasi
a. Menetapkan materi evaluasi
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b. Menetapkan prosedur evaluasi
c. Menyusun instrumen evaluasi
d. Mengaplikasikan instrumen evaluasi
e. Mengolah hasil aplikasi instrumen
4) Analisis hasil evaluasi
a. Menetapkan norma/standar evaluasi
b. Melakukan analisis
c. Menafsirkan hasil analisis
5) Tindak lanjut
a. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut
b. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait
c. Melaksanakan rencana tindak lanjut
6) Pelaporan
a. Menyusun laporan layanan orientasi
b. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait
c. Mendokumentasikan laporan

2.5. Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam Mempersiapkan
Kegiatan OJT (On The Job Training) Melalui Layanan
Informasi
Kedisiplinan merupakan suatu sikap yang diwujudkan dalam bentuk
kepatuhan dan ketaatan pada aturan atau tata tertib yang berlaku dimana sikap
tersebut muncul atas adanya tanggung jawab dan kesadaran dari dalam diri.
Dengan adanya kesadaran diri maka kedisiplinan dapat terwujud dengan optimal
sehingga adanya kepatuhan dan ketaatan tersebut bukan bukan berdasarkan
keterpaksaan.
Dalam kedisiplinan terdapat aturan dan tata tertib yang berfungsi untuk
meningkatkan kualitas diri bagi individu yang menjalankannya. Individu yang
memiliki perilaku disiplin dalam kehidupannya akan cenderung bersikap tegas,
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tertib, dan juga tepat waktu (Bahri, 2008: 35). Selain itu adanya kedisiplinan juga
berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama, menciptakan lingkungan yang
kondusif dan sadar hukum, salah satunya adalah dalam pelaksanaan OJT (On The
Job Training).
Kegiatan OJT (On The Job Training) atau yang lebih dikenal dengan
istilah magang adalah kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan oleh siswa di
sekolah kejuruan dengan tujuan untuk mempersiapkan para siswa memasuki dunia
kerja. Dalam pelaksanaan OJT (On The Job Training) terdapat peraturan dan tata
tertib yang wajib untuk ditaati oleh peserta, sehingga adanya kedisiplinan menjadi
salah satu hal yang sangat penting.
Tanpa adanya kedisiplinan kegiatan OJT (On The Job Training) tidak
akan berjalan dengan lancar. Meskipun siswa sudah terbiasa tinggal dalam
lingkungan sekolah yang senantiasa menerapkan kedisiplinan bagi para siswanya,
namun dalam pelaksanaan OJT (On The Job Training) terdapat lebih banyak
aturan yang wajib ditaati oleh para pesertanya. Selain aturan dari sekolah, instansi
atau lembaga tempat pelaksanaan OJT (On The Job Training) tentunya juga akan
menerapkan aturan bagi para peserta.
Adanya berbagai aturan selama pelaksanaan kegiatan OJT (On The Job
Training) membutuhkan kedisiplinan siswa, karena jika aturan tersebut tidak
ditaati maka siswa yang melanggar akan dikenai sanksi dan peringatan. Hal ini
tentu akan mengurangi penilaian positif baik bagi siswa yang bersangkutan
maupun bagi pihak sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sikap kedisiplinan
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yang tidak hanya berdasarkan adanya kewajiban untuk menaati aturan yang
berlaku tetapi juga berdasarkan atas adanya kesadaran diri siswa tersebut.
Salah satu layanan yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa yaitu
melalui layanan informasi. Menurut Winkel (2005: 316) layanan informasi
merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan
informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha
untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan
hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. Dalam pelaksanaan
layanan informasi siswa dibekali dengan berbagai informasi yang terkait dengan
pentingnya kedisiplinan dalam mempersiapkan mereka mengikuti kegiatan OJT
(On The Job Training). Siswa juga akan diberikan materi mengenai pelaksanaan
kegiatan OJT (On The Job Training) di SMK Negeri 2 Magelang dan juga
peraturan yang ada di dalamnya. Dalam kegiatan belajar di sekolah siswa sudah
terbiasa menghadapi peraturan dan tata tertib sekolah, namun dalam kegiatan OJT
(On The Job Training) ada aturan lain yang harus ditaati juga. Setiap perusahaan
atau instansi tempat diadakannya kegiatan OJT (On The Job Training) juga
memiliki aturan yang wajib ditaati oleh para karyawan termasuk peserta OJT (On
The Job Training). Peserta OJT (On The Job Training) tentu membutuhkan
penyesuaian diri dengan lingkungan kerja yang baru beserta seluruh komponen di
dalamnya termasuk tata tertib dan aturan kerja yang berlaku. Melalui pemberian
layanan informasi siswa diharapkan tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga
memiliki pemahaman terhadap informasi yang diberikan, sehingga dapat
menerapkannya dalam kegiatan OJT (On The Job Training) dan mampu
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menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada selama kegiatan OJT (On The Job
Training) berlangsung.
Mugiarso (2006: 56) menjelaskan bahwa fungsi utama dari layanan
informasi adalah fungsi pemahaman dan pencegahan. Yang dimaksudkan sebagai
fungsi pemahaman ialah siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya
kedisiplinan dalam kegiatan OJT (On The Job Training), dan memahami bahwa
berbagai aturan yang ada ditujukan untuk mengatur jalannya kegiatan OJT (On
The Job Training) dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dalam
fungsi pencegahan, layanan informasi diharapkan dapat mencegah siswa utuk
melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan dan membantu siswa agar terhindar
dari berbagai masalah yang ditimbulkan karena tindak pelanggaran kedisiplinan
yang mereka lakukan.
Sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan siswa, dalam pelaksanaan
layanan informasi siswa akan dibekali dengan materi-materi yang berkaitan
dengan kedisiplina. Informasi yang diberikan tidak hanya sebatas pengertian
kedisiplinan saja tetapi juga bagaimana peranan kedisiplinan dalam menciptakan
ketertiban dalam kehidupan bersama. Siswa juga akan diberikan informasi
mengenai arti pentingnya menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari,
manfaat yang diperoleh dari adanya kedisiplinan, akibat yang ditimbulkan apabila
kedisiplinan tidak dijalankan dengan baik. Dalam pelaksanaan layanan informasi
siswa juga dibekali dengan informasi yang berkaitan dengan kegiatan OJT (On
The Job Training). Hal tersebut dimaksudkan agar siswa memiliki pemahaman
bahwa kegiatan OJT (On The Job Training) sangat penting sehingga kedisiplinan
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juga menjadi salah satu faktor penting agar kegiatan OJT (On The Job Training)
dapat berjalan dengan lancar.

2.6. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara atau teoritis terhadap rumusan
masalah penelitian, belum ada jawaban empirik dengan data (Sugiyono, 2006:
96). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu “layanan informasi dapat meningkatkan
kedisiplinan siswa dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training)
pada kelas X Pemasaran di SMK Negeri 2 Magelang”.

BAB 3
METODE PENELITIAN
Suatu kegiatan penelitian harus menggunakan metode yang dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting agar dapat mencapai tujuan
penelitian yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (2004:
4) bahwa untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu
pengetahuan, upaya yang harus dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian ilmiah.
Dalam hal ini penggunaan metode penelitian ilmiah bisa menemukan
sejauh mana layanan informasi dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam
mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training). Kaitannya dengan hal
tersebut maka pada bab ini akan dijelaskan mengenai (1) jenis penelitian, (2)
desain penelitian, (3) variabel penelitian, (4) populasi dan sampel, (5) metode
pengumpulan data, (6) validitas dan reliabilitas instrumen, dan (7) teknik analisis
data.

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai macam cara dan sudut
pandang. Seperti yang dikemukakan oleh Azwar (2007: 5) “Dilihat dari
pendekatan analisisnya,

penelitian dibagi atas dua macam yaitu penelitian

kualitatif dan penelitian kuantitatif”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian
kuantitatif karena menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang
diolah dengan metode statistika.
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Jika dikaji dari metode penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam
penelitian eksperimen, dimana peneliti mengadakan penelitian dan perlakuan
untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut
Hadi (2004: 427) penelitian eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan
untuk mengetes, mengecek, atau membuktikan suatu hipotesis, ada tidaknya
pengaruh dari suatu treatment atau perlakuan. Sedangkan menurut Arikunto
(2006: 3) penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab
akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti
dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang
bisa mengganggu. Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat
atau pengaruh dari suatu perlakuan. Dalam penelitian eksperimen ini, perlakuan
yang diberikan berupa pemberian layanan informasi dengan tujuan untuk
mengetahui apakah layanan informasi dapat meningkatkan kedisiplinan siswa .

3.2 Desain penelitian
Menurut Nazir (2003: 84) desain penelitian dapat didefinisikan sebagai
semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.
Secara garis besar, penelitian eksperimental dapat dibagi menjadi empat jenis
yaitu pre experimental, true experimental, factorial experimental dan quasi
experimental. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pre
Eksperimental Design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguhsungguh. Dalam Sugiyono (2010: 109-110) penelitian Pre Eksperimental Design
itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu one-shot case study, one group pretest-
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posttest, dan intact-group comparison. Dari tiga desain penelitian tersebut peneliti
menggunakan one group pretest-posttest untuk melakukan penelitian. Melalui
desain ini penelitian dilakukan hanya pada satu kelompok dengan melakukan dua
kali pengukuran yaitu O1 (pre test) untuk mengukur tingkat kedisiplinan siswa
sebelum diberikan layanan informasi. Pengukuran yang kedua O2 (post test)
dilakukan untuk mengukur tingkat kedisiplinan siswa setelah diberi layanan
informasi. Adanya perbedaan antara pre test dan post test diasumsikan sebagai
efek dari perlakuan yang diberikan. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai
berikut.

(Pre Test)
O1

Perlakuan
X

(Post Tes)
O2

Gambar 3.1
Desain penelitian one group pretest-posttest design
Keterangan:
O1

= Pengukuran awal (pre-test), untuk mengukur tingkat kedisiplinan pada
sampel sebelum diberikan layanan informasi.

X

= Pelaksanaan layanan informasi.

O2

= Pengukuran akhir (post-test), untuk mengukur tingkat kedisiplinan pada
sampel setelah diberikan layanan informasi.
Dalam penelitian digunakan tahap-tahap rancangan eksperimen untuk

mengetahui peningkatan kedisiplinan siswa setelah mendapatkan

layanan

informasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan eksperimen ini adalah
sebagai berikut.
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a)

Memberikan Pre test (O1)
Pre-test ini menggunakan format skala psikologi untuk mengetahui
tingkat kedisiplinan siswa dan hasilnya akan menjadi data perbandingan
pada post- test.

b) Perlakuan (X)
Perlakuan dilakukan melalui pemberian layanan informasi yang
akan diberikan selama 8 kali pertemuan dengan durasi selama 45 menit.
Pada setiap akhir pertemuan peneliti akan memberikan penilaian segera
(laiseg) untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi
layanan informasi yang diberikan. Rancangan materi layanan informasi
dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 3. 1
Rancangan Materi Layanan Informasi
No
1.

Kegiatan
Try out

•

2.

Pretest

•

3.

Pertemuan 1

•

4.

Pertemuan 2

•

5.

Pertemuan 3

•

6.

Pertemuan 4

•

Materi
Pengisian Instrumen skala
kedisiplinan siswa
Pengisian Instrumen skala
kedisiplinan siswa
Penjelasan tentang disiplin
secara umum dan contoh
berbagai
perilaku
yang
mencerminkan kedisiplinan
dalam kehidupan
Faktor yang mempengaruhi
kedisiplinan
Unsur yang mempengaruhi
kedisiplinan
Fungsi
dan
manfaat
menjalankan kedisiplinan

Tempat
Ruang kelas
XI PM 1

Waktu
30 menit

Ruang kelas
X PM 2

30 menit

Ruang kelas
X PM 2

45 menit

Ruang kelas
X PM 2

45 menit

Ruang kelas
X PM 2

45 menit

Ruang kelas
X PM 2

45 menit

45

7.

Pertemuan 5

8.

Pertemuan 6

9.

Pertemuan 7

10.

Pertemuan 8

11.

Post test

• Akibat tidak menjalankan
kedisiplinan
• Pelaksanaan kegiatan On The
Job Training
• Tujuan
dan
manfaat
mengikuti kegiatan On The
Job Training
• Tata tertib peserta On The
Job Training
kedisiplinan
• Pentingnya
dalam kegiatan On The Job
Training
• Mereview dari pertemuan
pertama sampai terakhir
• Mengadakan evaluasi secara
umum pelaksanaan layanan
informasi
• Pengisian Instrumen skala
kedisiplinan siswa

Ruang kelas
X PM 2

45 menit

Ruang kelas
X PM 2

45 menit

Ruang kelas
X PM 2

45 menit

Ruang kelas
X PM 2

45 menit

Ruang kelas
X PM 2

30 menit

Tabel 3.2
Rancangan Pelaksanaan Layanan Informasi
No

Tahapan

1.

Pembukaan

2.

Kegiatan inti

3.

Penutup

Kegiatan
 Praktikan mengucapkan salam, pembinaan
hubungan baik
 Apersepsi:
mendsekripsikan mengenai
kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan
tersebut
 Praktikan menjelaskan materi layanan dengan
menggunakan media visual berupa slides
powerpoint
 Praktikan mengadakan Tanya jawab dengan
siswa tentang materi layanan
 Praktikan menyimpulkan materi yang telah
disampaikan
 Mengevaluasi kegiatan
 Mengucapkan terima kasih dan salam
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c)

Memberikan Post-test (O2)

Post-test adalah pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan
pelaksanaan layanan informasi dan untuk mengetahui adanya peningkatan
kedisiplinan siswa. Post test ini tidak diberikan pada setiap akhir pertemuan
tetapi setelah 8 kali pertemuan.

3.3 Variabel Penelitian
3.3.1

Identifikasi Variabel
Menurut Sugiyono (2006: 3) variabel merupakan suatu atribut atau sifat

atau nilai dari orang, subyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam
penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
1) Variabel bebas (X) atau biasa disebut dengan istilah variabel independen
merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas
adalah layanan informasi, karena layanan ini sengaja diberikan untuk
memberikan pengaruh bagi variabel terikat yaitu kedisiplinan siswa.
2) Variabel terikat (Y) atau biasa disebut dengan istilah variabel dependen
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena
adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat
adalah kedisiplinan siswa.
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3.3.2

Hubungan Antar Variabel
Hubungan antara kedua variabel dalam penelitian ini adalah sebab akibat

(kausalitas) karena variabel bebas

yaitu layanan informasi (X) dapat

mempengaruhi variabel terikat yaitu kedisiplinan siswa (Y). Kedua variabel
tersebut mempunyai hubungan yang positif, artinya pemberian layanan informasi
akan berdampak pada peningkatan kedisiplinan siswa .
X

Y

Gambar 3. 2
Hubungan antar variabel
Keterangan
X

: layanan informasi

Y

: kedisiplinan siswa

3.3.3 Definisi Operasional Variabel
Azwar (2007: 74) mengemukakan definisi operasional sebagai suatu
definisi

mengenai

variabel

yang

dirumuskan

berdasarkan

karakteristik-

karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Definisi operasional variabel
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Layanan Informasi
Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan siswa untuk
memperoleh pemahaman dari suatu informasi yang diperlukan, sehingga dapat
dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan serta dapat mencegah
siswa dari perbuatan yang merugikan dirinya. Layanan informasi dalam penelitian
ini dimaksudkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan siswa tentang
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kedisiplinan dan tentang kegiatan OJT (On The Job Training), sehingga mampu
meningkatkan kedisiplinan siswa dalam kegiatan OJT (On The Job Training).
2) Kedisiplinan Siswa
Kedisiplinan merupakan suatu kepatuhan dan ketaatan untuk menghormati
dan melaksanakan aturan, tata tertib, nilai, hukum, dan sistem yang berlaku dalam
kelompok sosial dan didasari atas adanya kesadaran diri dan keteraturan diri.
Kedisiplinan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kepatuhan dan ketaatan
siswa dalam menghormati dan melaksanakan aturan dan tata tertib OJT (On The
Job Training) yang berlaku dengan didasarkan pada kesadaran diri sendiri.

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
3.4.1

Populasi
Menurut Sugiyono (2006: 55) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas:

obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Sedangkan menurut Arikunto (2006: 130) populasi adalah
keseluruhan subjek penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh siswa
kelas X Pemasaran di SMK Negeri 2 Magelang. Hal tersebut dikarenakan siswa
mengikuti OJT (On The Job Training) pada kelas XI dan kelas XII sehingga
untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On
The Job Training) akan lebih tepat diberikan pada saat siswa kelas X. Jumlah
seluruh populasi dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut.

49

Tabel 3.3
Populasi Penelitian
No

Kelas

Jumlah siswa

1.

X Pemasaran 1

36 siswa

2.

X Pemasaran 2

36 siswa

3.

X Pemasaran 3

36 siswa

Jumlah

3.4.2

108 siswa

Sampel dan Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (2006: 56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Arikunto (2006: 131),
sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
random sampling, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan sebagai
berikut.
1) Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan Pemasaran
SMK Negeri 2 Magelang yang berjumlah 108 siswa yang terdiri dari 3
kelas.
2) Kondisi dari anggota populasi relatif homogen yaitu :
a) berada pada strata yang sama yaitu kelas X
b) berada pada masa perkembangan yang sama yaitu masa remaja
usia 15-16 tahun
c) sama-sama belum pernah mengikuti kegiatan OJT (On The Job
Training)
3) Keterbatasan waktu, tenaga, dan sulitnya mengatur jadwal pertemuan.
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Menurut Arikunto (2006: 136) ada tiga cara dalam pengambilan sampel
pada populasi yang dianggap memperoleh kesempatan yang sama yaitu undian
(untung-untungan), ordinal (tingkatan sama), dan menggunakan tabel bilangan
random. Dari beberapa cara pengambilan sampel tersebut, peneliti menggunakan
cara undian sebagai cara pengambilan sampel dalam penelitian ini. Adapun
langkah-langkahnya sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Buat daftar yang berisi semua subyek/individu
Beri kode nomor urut kepada semua subyek/individu
Tulis kode-kode itu masing-masing dalam selembar kertas kecil
Gulung kertas-kertas itu baik-baik
Masukkan gulungan-gulungan kertas itu kedalam tempolong
Kocok baik-baik tempolong itu
Ambil kertas-kertas gulungan itu satu demi satu sampai jumlah yang
kita perlukan tercapai. (Hadi, 2004: 184)

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan
membuat 3 gulungan kertas yang sebelumnya telah ditulis nama dari masingmasing kelas. Dari 3 gulungan kertas tersebut kemudian dilakukan pengundian
dengan mengambil salah satu gulungan kertas yang ada. Berdasarkan hasil
pengundian diperoleh kelas X Pemasaran 2 sebagai sampel penelitian.

3.5 Metode dan Alat Pengumpul Data
Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu
dibutuhkan suatu metode dan alat pengumpulan data yang dapat menjaring
seluruh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode
pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang
akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang akan diungkap berupa aspek
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psikologi yaitu kedisiplinan siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah skala psikologi dan alatnya adalah skala kedisiplinan
siswa .
Menurut Azwar (2005: 1) skala psikologi adalah suatu alat yang
digunakan untuk mengukur atribut psikologis. Terdapat beberapa karakteristik
skala psikologi sebagai alat ukur yaitu:
1) Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung
mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator
perilaku dari atribut yang bersangkutan.
2) Atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikatorindikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam
bentuk item-item.
3) Respons subjek tidak diklasifikasi sebagai jawaban “benar”atau “salah”
tetapi semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan
sungguh-sungguh. (Azwar,2005: 4)

Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala kedisiplinan yang
dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori yang ada. Dalam penelitian ini data
yang akan diungkap berupa konstruk untuk menggambarkan tingkat kedisiplinan
siswa dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan sebagai stimulus yang tertuju
pada indikator untuk memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan
pada subjek yang biasanya tidak disadari oleh responden yang bersangkutan.
Dalam penelitian ini skala yang digunakan adlah skala Likert. Menurut
Sugiyono (2010: 134) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,
dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Penggunaan skala Likert ini bertujuan untuk mengukur tingkat kedisiplinan siswa.
Skala Likert apabila digunakan dalam penelitian maka akan menghasilkan data
interval.
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Skala likert memiliki lima kategori kesetujuan dan memiliki skor 1-5, akan
tetapi dalam penelitian ini menggunakan jawaban kesesuaian karena kesesuaian
lebih tepat untuk menggambarkan keadaan yang diteliti sekarang. Skor skala likert
dalam penelitian ini berkisar antara 1-4 dengan asumsi untuk mempermudah
subjek penelitian dalam memilih jawaban. Menurut Azwar (2005: 33) tidak ada
manfaatnya

untuk

memperbanyak

pilihan

jenjang

karena

justru

akan

mengaburkan perbedaan yang diinginkan diantara jenjang yang dimaksud, pada
responden yang belum cukup dewasa, diferensiasinya perlu disederhanakan. Hal
ini diperkuat oleh Arikunto (2006: 241) yang mengatakan bahwa ada kelemahan
dengan lima alternatif karena responden cenderung memilih alternatif yang ada di
tengah (karena dirasa aman dan paling gampang serta hampir tidak berfikir).
Sehingga memang disarankan alternatif pilihannya hanya empat saja. Skala yang
digunakan dalam penelitian ini mempunyai 4 alternatif jawaban yaitu ‘selalu’,
‘sering’, ‘kadang’, dan ‘tidak pernah’. Responden bebas memilih salah satu
jawaban dari keempat alternatif jawaban yang ada sesuai dengan keadaan masingmasing responden. Jawaban soal positif diberi skor 4, 3, 2, 1, sedangkan jawaban
soal negatif diberi skor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan arah pertanyaan atau pernyataan
yang dimaksud. Adapun ketentuan penskoran setiap jawaban adalah sebagai
berikut.
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Tabel 3.4
Penskoran Item
Alternatif jawaban
Selalu
Sering
Kadang
Tidak pernah

Jenis item
Positif (+)
4
3
2
1

Negatif (-)
1
2
3
4

Selanjutnya untuk menginterpretasikan tingkat kedisiplinan siswa, maka
jumlah skor tiap responden ditransformasi dalam bentuk persentase skor dengan
cara membagi dengan skor idealnya dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya
porsentase skor tersebut dibandingkan dengan kriteria kedisiplinan siswa
kemudian akan diperoleh kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat
rendah. Kriteria tingkat kedisiplinan siswa sebagai berikut:
Prosentase skor maksimum

= (4 : 4) x 100 % = 100 %

Prosentase skor minimum

= (1 : 4) x 100 % = 25 %

Rentang prosentase

= 100 % - 25 % = 75 %

Banyaknya kriteria ada lima tingkatan yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang,
rendah, sangat rendah.
Panjang kelas interval

= Rentang : Banyak Kriteria
= 75 % : 5 = 15 %
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Tabel 3.5
Kriteria Penilaian Tingkat Kedisiplinan siswa
Interval %

Kriteria

85% -100%

Sangat Tinggi

70% - 84%

Tinggi

55% - 69%

Sedang

40% - 54%

Rendah

25% - 39%

Sangat Rendah

3.6 Prosedur Penyusunan Instrumen
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengadaan instrumen penelitian
melalui beberapa tahap. Menurut Arikunto (2006: 166) prosedur yang ditempuh
adalah perencanaan, penulisan butir soal, penyuntingan, uji-coba, penganalisaan
hasil, dan mengadakan revisi. Sedangkan dalam penelitian ini, langkah-langkah
yang ditempuh oleh peneliti dalam pengadaan instrumen antara lain: membuat
kisi-kisi instrumen, lalu dikonsultasikan, hasil konsultasi direvisi jika perlu,
instrumen yang telah direvisi diuji-cobakan, kemudian revisi kedua dan instrumen
jadi yang siap disebarkan. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah yang ditempuh
oleh peneliti dapat dilihat pada bagan berikut.
Teori
(1)

Instrumen Jadi
(6)

Kisi-kisi Instrumen
(2)

Revisi
(5)
Gambar 3.3
Prosedur Penyusunan Instrumen

Instrumen
(3)

Uji Coba
(4)
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Setelah mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan instrumen
penelitian, selanjutnya adalah membahas mengenai kisi-kisi instrumen yang
dilanjutkan dengan menyusun instrumen secara utuh beserta lembar jawabnya.
Instrumen awal diujicobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas
instrumen. Uji coba dilakukan kepada siswa yang tidak termasuk dalam sampel
penelitian.
Tabel 3.6
Kisi-kisi Penyusunan Instrumen
Skala Kedisiplinan siswa
Variabel
Kedisplinan

Indikator
1. Memiliki keteraturan
diri

Item Pernyataan
+
1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9

Jumlah
9

2. Memiliki kesadaran
diri

10, 11, 12,
13, 14, 15,
16

17, 18, 19,
20, 21, 22,
23

14

3. Memiliki pengendalian
diri

24, 25

26, 27, 28

5

4. Mampu membedakan
sikap yang dianggap
benar dan salah dalam
masyarakat

29, 30, 31,
32, 33, 34

35, 36, 37,
38, 39

11

5. Memahami fungsi
kedisiplinan bagi diri
sendiri

40, 41, 42

43, 44, 45

6

6. Memahami fungsi
kedisiplinan bagi
masyarakat/
lingkungan

46, 47, 48,
49

50, 51, 52

7

7. Memahami adanya
peraturan dalam
sebuah kedisiplinan

53, 54, 55

56, 57, 58,
59

7

56

8. Memahami adanya
hukuman dan
penghargaan dalam
penegakan kedisiplinan

60, 61, 62

63, 64, 65,
66

7

9. Memahami adanya
konsistensi dalam
pemberian hukuman
dan penghargaan

67, 68, 69,
70

71, 72, 73,
74

8

10. Memahami faktor
internal yang dapat
mempengaruhi
kedisiplinan

75, 76

77, 78

4

11. Memahami faktor
eksternal yang dapat
mempengaruhi
kedisiplinan

79, 80, 81,
82, 83

84, 85, 86,
87, 88, 89

11

3.7 Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang benarbenar obyektif. Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan
sehingga data disebut valid. Menurut Azwar (2005: 6) suatu alat ukur dapat
dikatakan valid apabila alat ukur tersebut mempunyai ketepatan atau kecermatan
dalam melakukan fungsi ukurnya dan memberikan hasil ukur yang sesuai dengan
maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Oleh karena itu alat ukur yang
digunakan harus memiliki validitas dan reiabilitas sebagai alat ukur.
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3.7.1

Validitas Instrumen
Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih
mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid atau kurang
sahih berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2006: 144). Teknik uji
validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product
Moment yaitu :

 =

 ∑  − ∑  ∑ 

 ∑  − ∑    ∑  − ∑  

keterangan:
rxy

: koefisien korelasi antara x dan y

N

: jumlah subyek

X

: skor item

Y

: skor total

∑X :
∑Y :
∑X 2 :

∑Y
3.7.2

2

jumlah skor item
jumlah skor total
jumlah kuadrat skor item

: jumlah kuadrat skor total (Arikunto, 2006: 274)

Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas adalah suatu instrumen yang dapat dipercaya untuk digunakan

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto,
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2006: 178). Dalam penelitian ini reliabilitas instrumen hanya item yang valid diuji
dengan reliabilitas internal karena perhitungan berdasarkan instrumen saja.
Instrumen yang reliabel atau dapat dipercaya akan menghasilkan data yang
reliabel juga. Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam
penelitian ini menggunakan rumus Alpha.
2
 k  ∑σ 
r11 = 
1− σ 2 
k
−
1




keterangan :
r11

: reliabilitas instrumen

k

: banyaknya butir pertanyaan

∑σ
σ t2

2

: jumlah varian butir
: varian total (Arikunto, 2006: 196)

3.8 Hasil Uji Instrumen
1.8.1

Hasil Uji Validitas
Untuk menguji validitas instrumen, skala kedisiplinan siswa yang terdiri

dari 89 item diuji cobakan kepada 30 responden. Data yang diperoleh dari hasil uji
coba tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus product moment.
Berdasarkan jumlah responden yaitu N = 30 dengan taraf signifikansi sebesar 5%,
maka diperoleh r

tabel

sebesar 0,361. Apabila rxy > rtabel maka dapat dikatakan

bahwa item tersebut valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data. Hasil uji
validitas menunjukkan ada 27 item yang tidak valid dan tidak dapat digunakan
sebagai alat pengumpul data, yaitu item nomor 3, 5, 6, 8, 18, 21, 23, 25, 27, 29,
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32, 36, 39, 43, 52, 56, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 72, 74, 75, dan 84. Analisis data
dan nilai rxy dari tiap item secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran.
Dari 27 item pernyataan yang tidak valid tersebut semuanya menyebar,
artinya pada masing-masing indikator masih terdapat item pernyataan yang
mewakili, maka item-item yang tidak valid tersebut tidak digunakan. Dengan hasil
tersebut selanjutnya instrumen disusun kembali dengan jumlah 62 item yang
sudah terbukti valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

1.8.2

Hasil Uji Reliabilitas
Untuk menguji reliabilitas skala kedisiplinan siswa, data yang diperoleh

kemudian dianalisis menggunakan rumus alpha. Sebuah instrumen dapat
dikatakan reliabel apabila r11 > rtabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh r11 =
0,911 dan rtabel = 0,361. Karena 0,911 > 0,361 maka dapat disimpulkan bahwa
skala kedisiplinan siswa memiliki reliabilitas yang baik dan dapat digunakan
sebagai alat pengumpul data.

3.9 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah uji t-test
karena data yang diperoleh adalah data interval atau rasio yang diambil dari
populasi berdistribusi normal sehingga menggunakan statistik parametris.
Menurut Arikunto (2006: 306) untuk menganalisis hasil eksperimen yang
menggunakan one group pre-test and post test design, maka rumus yang
digunakan adalah:
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=





∑ 2
 −1

Keterangan:
t



= koefisien perbedaan
= mean dari perbedaan pre test dan post test.

∑ 2

= jumlah kuadrat deviasi

N

= jumlah sampel
Dari hasil hitung tersebut dikonsultasikan dengan menggunakan indeks

tabel t-test. Jika hasil analisis lebih besar dari indeks tabel t-test, maka pemberian
layanan informasi efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan
hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di SMK N 2 Magelang. Hasil penelitian
dan pembahasan akan diuraikan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif kuantitatif dan
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut meliputi kedisiplinan siswa sebelum
pelaksanaan layanan informasi, kedisiplinan siswa sesudah pelaksanaan layanan
informasi, dan peningkatan kedisiplinan siswa antara sebelum dan sesudah
pelaksanaan layanan informasi.

4.1.1

Analisis Deskriptif Kuantitatif

1) Kedisiplinan Siswa Sebelum Pelaksanaan Layanan Informasi
Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa sebelum pelaksanaan
layanan informasi digunakan instrumen skala kedisiplinan siswa. Hasil
pengukuran tingkat kedisiplinan siswa sebelum pelaksanaan layanan informasi
pada siswa kelas X Pemasaran 2 SMK Negeri 2 Magelang dapat dilihat dalam
tabel berikut.
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Tabel 4.1
Tingkat Kedisiplinan siswa
Sebelum Pelaksanaan Layanan Informasi
Jumlah Sampel
Persentase
Pre test
11,4 %
4
25,7 %
9
48,6 %
17
14,3 %
5
0
35

Interval
Kriteria
Persentase Skor
85% - 100%
Sangat Tinggi
70% - 84%
Tinggi
55% - 69%
Sedang
40% - 54%
Rendah
25% - 39%
Sangat Rendah
Jumlah (N)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui kondisi kedisiplinan siswa kelas X
Pemasaran 2 SMK Negeri 2 Magelang sebelum mendapat layanan informasi
sebagian besar dalam kriteria sedang, hal ini dapat dilihat sebanyak 17 siswa
dengan persentase skor sebesar 48,6 % dalam kriteria sedang. Sedangkan 9 siswa
dengan persentase skor sebesar 25,7% termasuk dalam kriteria tinggi, 5 siswa
lainnya dengan persentase skor sebesar 14,3 % masuk dalam kriteria rendah, dan
4 siswa dengan persentase skor 11,4 % masuk dalam kriteria sangat tinggi.
Kedisiplinan siswa sebelum diberi layanan informasi tiap indikator dapat
diketahui dari tabel berikut.
Tabel 4.2
Persentase Skor Kedisiplinan Siswa
Sebelum Pelaksanaan Layanan Informasi Tiap Indikator
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Indikator
Memiliki keteraturan diri
Memiliki kesadaran diri
Memiliki pengendalian diri
Mampu membedakan sikap yang
dianggap benar dan salah dalam
masyarakat
Memahami fungsi kedisiplinan
bagi diri sendiri

% Skor
64,14%
67,40%
63,33%

Interval
55% - 69%
55% - 69%
55% - 69%

Kriteria
Sedang
Sedang
Sedang

69,08%

55% - 69%

Sedang

66,43%

55% - 69%

Sedang
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

Memahami fungsi kedisiplinan
bagi masyarakat
Memahami adanya peraturan
dalam kedisiplinan
Memahami adanya hukuman
dan penghargaan dalam
kedisiplinan
Memahami adanya konsistensi
dalam pemberian hukuman dan
penghargaan
Memahami faktor internal yang
dapat mempengaruhi
kedisiplinan
Memahami faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi
kedisiplinan
Rata-rata

68,21%

55% - 69%

Sedang

71,00%

70% - 84%

Tinggi

59,52%

55% - 69%

Sedang

64,82%

55% - 69%

Sedang

72,14%

70% - 84%

Tinggi

66,86%

55% - 69%

Sedang

67,02 %

55% - 69%

Sedang

Grafik 4.1
Kedisiplinan Siswa Sebelum Pelaksanaan Layanan Informasi
Berdasarkan Tiap Indikator

series 1
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

72,14%
68,21% 71,00%
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63,33%
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60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

series 1
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Pada data tabel 4.2 dapat dilihat presentase skor kedisiplinan siswa pada
siswa kelas X Pemasaran 2 SMK Negeri 2 Magelang sebelum mendapat layanan
informasi, hampir semua indikator memperoleh skor pada kriteria sedang. Skor
yang paling rendah adalah indikator memahami adanya hukuman dan
penghargaan dalam kedisiplinan yaitu sebesar 59,52%. Skor tertinggi yaitu pada
indikator memahami faktor internal yang dapat mempengaruhi kedisiplinan
sebesar 72,14% dan masuk dalam kriteria tinggi. Berdasarkan nilai keseluruhan
tiap indikator dan nilai rata-rata pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa
kondisi kedisiplinan siswa sebelum mengikuti layanan informasi termasuk dalam
kriteria sedang.
Dari tabel 4.1 diketahui jumlah siswa pada setiap kriteria cukup merata,
namun sebagian besar siswa berada pada kriteria sedang. Kriteria ini
menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan siswa juga masih dalam kriteria sedang.
Hal ini terlihat dari banyaknya indikator yang masuk dalam kriteria sedang yaitu
indikator 1) memiliki keteraturan diri, 2) memiliki kesadaran diri, 3) memiliki
pengendalian diri, 4) mampu membedakan sikap yang dianggap benar dan salah
dalam masyarakat, 5) memahami fungsi kedisiplinan bagi diri sendiri, 6)
memahami fungsi kedisiplinan bagi masyarakat, 7) memahami adanya hukuman
dan penghargaan dalam kedisiplinan, 8) memahami adanya konsistensi dalam
pemberian hukuman dan penghargaan, 9) memahami faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi kedisiplinan.
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2) Kedisiplinan Siswa Sesudah Pelaksanaan Layanan Informasi
Gambaran kedisiplinan siswa sesudah mendapatkan layanan informasi
dapat diketahui dari hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan
instrumen skala kedisiplinan siswa yang dilakukan setelah siswa diberi layanan
informasi. Hasil dari pengisian instrumen tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.3
Tingkat Kedisiplinan Siswa
Sesudah Pelaksanaan Layanan Informasi
Interval
Kriteria
Persentase Skor
85% -100%
Sangat Tinggi
70% - 84%
Tinggi
55% - 69%
Sedang
40% - 54%
Rendah
25% - 39%
Sangat Rendah
Jumlah (N)

Jumlah Sampel
Persentase
Post test
48,57%
17
48,57%
17
2,85%
1
0
0
35

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui 17 siswa termasuk dalam kriteria sangat
tinggi dengan persentase skor sebesar 48,57%, 17 siswa termasuk dalam kriteria
tinggi dengan persentase skor 48,57% dan 1 siswa yang termasuk dalam kriteria
sedang dengan persentase skor sebesar 2,85%.
Kedisiplinan siswa sesudah diberi layanan informasi tiap indikator dapat
diketahui pada tabel berikut.
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Tabel 4.4
Persentase Skor Kedisiplinan Siswa
Sesudah Pelaksanaan Layanan Informasi Tiap Indikator
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Aspek
Memiliki keteraturan diri
Memiliki kesadaran diri
Memiliki pengendalian diri
Mampu membedakan sikap yang
dianggap benar dan salah dalam
masyarakat
Memahami fungsi kedisiplinan
bagi diri sendiri
Memahami fungsi kedisiplinan
bagi masyarakat
Memahami adanya peraturan
dalam kedisiplinan
Memahami adanya hukuman
dan penghargaan dalam
kedisiplinan
Memahami adanya konsistensi
dalam pemberian hukuman dan
penghargaan
Memahami faktor internal yang
dapat mempengaruhi
kedisiplinan
Memahami faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi
kedisiplinan
Rata-rata

% Skor
79,14%
82,99%
85,24%

Interval
70% - 84%
70% - 84%
85% -100%

Kriteria
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi

85,10%

85% -100%

Sangat Tinggi

84,71%

70% - 84%

Tinggi

84,29%

70% - 84%

Tinggi

83,36%

70% - 84%

Tinggi

75,93%

70% - 84%

Tinggi

82,32%

70% - 84%

Tinggi

87,86%

85% -100%

Sangat Tinggi

86,29%

85% -100%

Sangat Tinggi

83,89 %

70% - 84%

Tinggi
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Grafik 4.2
Kedisiplinan Siswa Sesudah Pelaksanaan Layanan Informasi
Berdasarkan Tiap Indikator
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Pada tabel 4.4 dapat dilihat persentase skor kedisiplinan siswa sesudah
memperoleh layanan informasi. Terdapat 7 indikator yang masuk dalam kriteria
tinggi dan 4 indikator yang masuk dalam kriteria sangat tinggi. Indikator yang

memiliki presentase skor paling tinggi yaitu memahami faktor internal yang dapat
mempengaruhi kedisiplinan sebesar 87,86%.
87,86%. Sedangkan indikator yang memiliki
persentase skor paling rendah yaitu memahami adanya hukuman dan penghargaan
dalam kedisiplinan sebesar 75,93%. Berdasarkan nilai rata-rata persentase skor
pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa setelah mengikuti
layanan informasi termasuk dalam kriteria tinggi dengan persentase sebesar

83,89%.
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Angka 83,89% menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan siswa setelah
mendapatkan layanan informasi masuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan setelah mendapatkan layanan informasi, dari kategori
sedang menjadi tinggi. Dari tabel 4.4 juga dapat diketahui banyaknya indikator
yang masuk dalam kriteria tinggi yaitu indikator 1) memiliki keteraturan diri, 2)
memiliki kesadaran diri, 3) memahami fungsi kedisiplinan bagi diri sendiri, 4)
memahami fungsi kedisiplinan bagi masyarakat, 5) memahami adanya peraturan
dalam kedisiplinan, 6) memahami adanya hukuman dan penghargaan dalam
kedisiplinan, 7) memahami adanya konsistensi dalam pemberian hukuman dan
penghargaan.

3) Peningkatan Kedisiplinan Siswa Antara Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Layanan Informasi
Peningkatan kedisiplinan siswa antara sebelum dan sesudah pelaksanaan
layanan informasi dapat diketahui dengan membandingkan data hasil pre test dan
post test. Peningkatan kedisiplinan siswa antara sebelum (pre test) dan sesudah
(post test) pelaksanaan layanan informasi dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 4.5
Kedisiplinan Siswa Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Layanan Informasi
Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Pre test
N
4
9
17
5
0

Presentase
%
11,4 %
25,7 %
48,6 %
14,3 %
-

Post test
N
17
17
1
0
0

Presentase
%
48,57%
48,57%
2,85%
-
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Tabel 4.6
Peningkatan Kedisiplinan Siswa Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Layanan Informasi Berdasarkan Tiap Indikator
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Indikator

Memiliki keteraturan diri
Memiliki kesadaran diri
Memiliki pengendalian diri
Mampu membedakan sikap
yang dianggap benar dan salah
dalam masyarakat
Memahami fungsi kedisiplinan
bagi diri sendiri
Memahami fungsi kedisiplinan
bagi masyarakat
Memahami adanya peraturan
dalam kedisiplinan
Memahami adanya hukuman
dan penghargaan dalam
kedisiplinan
Memahami adanya konsistensi
dalam pemberian hukuman dan
penghargaan
Memahami faktor internal yang
dapat mempengaruhi
kedisiplinan
Memahami faktor eksternal
yang dapat mempengaruhi
kedisiplinan

Pre test

Post test

Peningkatan

64,14%
67,40%
63,33%

79,14%
82,99%
85,24%

15,00%
15,59%
21,91%

69,08%

85,10%

16,02%

66,43%

84,71%

18,28%

68,21%

84,29%

16,08%

71,00%

83,36%

12,36%

59,52%

75,93%

16,41%

64,82%

82,32%

17,50%

72,14%

87,86%

15,72%

66,86%

86,29%

19,43%
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Grafik 4.3
Peningkatan Kedisiplinan Siswa
Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Layanan Informasi
Berdasarkan Tiap Indikator

100,00%
85,24%
84,71%
95,00%
87,86%
85,10%
82,99%
86,29%
90,00%
84,29%83,36%
82,32%
79,14%
85,00%
75,93%
80,00%
72,14%
75,00%
69,08%
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68,21%71,00%
70,00%
63,33%
66,86%
66,43%
64,82%
65,00% 64,14%
59,52%
60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%

Pre Test
Post Test

Berdasarkan tabel 4.7 tampak bahwa kedisiplinan siswa setelah
memperoleh layanan informasi mengalami peningkatan. Dari masing-masing

indikator kedisiplinan siswa tersebut, peningkatan yang terbesar yaitu pada
indikator memiliki pengendalian diri dengan peningkatan persentase skor sebesar
21,19% sedangkan peningkatan
peningkatan paling kecil pada indikator memahami adanya
peraturan dalam kedisiplinan dengan peningkatan persentase skor sebesar 12,36%.
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4) Uji T-Test
Untuk menguji lebih lanjut hipotesis apakah kedisiplinan siswa dapat
ditingkatkan dengan layanan informasi, digunakan pula uji T-test dengan rumus

sebagai berikut:

=





∑ 2
  1

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis (terlampir) diperoleh nilai

Thitung sebesar 9,38. Pada taraf a = 5 % diperoleh harga Ttabel sebesar 2,04

Tabel 4.7
Hasil Uji T-test Kedisiplinan siswa
MD
41,34

∑X 2d
23117,88

Thitung
9,38

Ttabel
2,04

2,04

Kriteria
Signifikan

9,38

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Thitung > Ttabel yaitu

9,38 > 2,04. Ini menunjukan bahwa pada taraf kesalahan 5 %, hasil post test lebih
baik dari pada hasil pre test,
test, sehingga Ha dapat diterima, yang berarti kedisiplinan
siswa dapat ditingkatkan melalui layanan informasi.

72

4.1.2

Hasil Analisis Deskriptif Kualitatif
Pemberian layanan informasi dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan mulai

dari tanggal 26 Juli 2011sampai tanggal 23 Agustus 2011. Pelaksanaan layanan
informasi meliputi 3 tahap yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Namun
sebelum pelaksanaan layanan informasi ada tahap persiapan yang harus dilakukan
peneliti. Pelaksanaan layanan informasi pada setiap tahap secara rinci dijabarkan
sebagai berikut.
(1) Tahap Persiapan
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala keperluan yang terkait
dengan pelaksanaan layanan informasi. Persiapan tersebut antara lain persiapan
ruangan, alat dan media yang digunakan dalam layanan informasi serta persiapan
materi yang akan disampaikan kepada siswa.
Ruangan tempat dilaksanakan layanan informasi disesuaikan dengan
sampel penelitian yaitu di ruang kelas X Pemasaran 2. Alat yang digunakan dalam
layanan informasi adalah laptop dan LCD, sedangkan media yang digunakan
adalah media visual berupa slide powerpoint. Materi layanan informasi didasarkan
pada teori yang berkaitan dengan kedisiplinan dan kegiatan OJT (On The Job
Training) siswa di SMK Negeri 2 Magelang. Materi tersebut kemudian disajikan
kepada siswa dalam bentuk slide powerpoint.
Sebelum memulai pelaksanaan layanan informasi peneliti juga telah
menyusun Satuan Layanan sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan,
sehingga pelaksanaan layanan informasi dapat berjalan dengan lancar sesuai
dengan Satuan Layanan yang telah disusun.
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(2)

Tahap Pembukaan
Pada tiap pertemuan, peneliti selalu mengawalinya dengan melakukan

rapport. Rapport dilakukan dengan memberikan salam dan menyatakan kondisi
siswa. Sebelum masuk ke materi inti, peneliti memberikan pengantar materi,
kemudian peneliti memberikan pertanyaan sebagai pemanasan untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang akan diberikan serta untuk
melatih keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Untuk pertemuan
kedua dan selanjutnya, diawal pertemuan peneliti sedikit mengulas materi yang
telah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan memberikan ice
breaking sebagai selingan.
(3) Tahap Kegiatan Inti
Pada tahap kegiatan inti peneliti menyampaikan

materi yang akan

dibahas. Materi tersebut meliputi hakikat kedisiplinan, faktor yang mempengaruhi
kedisiplinan, unsur kedisiplinan, manfaat kedisiplinan, pelaksanaan OJT (On The
Job Training), tata tertib OJT (On The Job Training), pentingnya kedisiplinan
dalam OJT (On The Job Training), dan pemahaman kedisiplinan dalam
mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job Training). Materi yang disampaikan
kepada siswa dalam bentuk powerpoint, sehingga peneliti memberikan penjelasan
dari tiap slide dan gambar yang ditampilkan. Selain menyampaikan materi dengan
menggunakan metode ceramah, peneliti juga menggunakan metode tanya jawab.
Setelah menyampaikan materi peneliti memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Peneliti juga sesekali
mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk meletih keberanian siswa dalam
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berpandapat dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap
materi yang disampaikan.
(4)

Tahap Penutup
Pada tahap penutup peneliti membuat rangkuman secara umum dari materi

yang disampaikan pada setiap pertemuan. Selanjutnya peneliti memberikan
penilaian segera (Laiseg) dari Layanan Informasi yang telah disampaikan dengan
cara menanyakan UCA (Understanding, Comfort, dan Acting) kepada siswa baik
secara lisan maupun tertulis. Diakhir kegiatan peneliti mengucapkan salam dan
terima kasih.
Tabel 4.8
Resume Proses Pelaksanaan Layanan Informasi
Pertemuan
Pertemuan Pertama
16 Juli 2011

Pertemuan Kedua
28 Juli 2011

Proses Pelaksanaan
Pada
pertemuan
pertama
peneliti
menyampaikan materi tentang hakikat kedisiplinan.
Materi yang disampaikan meliputi pengertian
kedisiplinan, makna kedisiplinan di sekolah, hingga
perilaku yang mencerminkan kedisiplinan. Peneliti
berusaha memberikan pemahaman kepada siswa
sehingga dalam menjelaskan materi peneliti juga
memberikan contoh konkrit dalam kehidupan seharihari. Selain menjelaskan materi dengan metode
ceramah, peneliti juga mengadakan tanya jawab
dengan siswa.
Setelah menyampaikan materi, peneliti
mengadakan penilaian segera kepada siswa baik
secara lisan maupun tertulis. Dari hasil laiseg dapat
disimpulkan bahwa siswa memperoleh informasi dan
pemahaman baru mengenai kedisiplinan. Selama ini
siswa menilai dalam kedisiplinan itu hanya berkutat
pada taat aturan saja, namun setelah memperoleh
layanan informasi siswa memiliki pemahaman baru
bahwa dalam kedisiplinan juga diperlukan adanya
kesadaran diri untuk menaati aturan yang berlaku.
Pada pertemuan kedua ini materi yang dibahas
adalah tentang faktor kedisiplinan. Sebelum memulai
peneliti mengadakan rapport terlebih dahulu dengan
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Pertemuan Ketiga
6 Agustus 2011

Pertemuan Keempat
9 Agustus 2011

menanyakan kondisi siswa. Setelah itu peneliti
memberikan ice breaking sebagai selingan.
Peneliti menyampaikan materi tentang faktor
kedisiplinan, bahwa dalam kedisiplinan terdapat 2
faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dalam
menyampaikan materi peneliti menggunakan slide
dan animasi agar dapat menarik perhatian siswa.
Setelah selesai menjelaskan materi, peneliti
mengadakan tanya jawab untuk menguji seberapa
jauh pemahaman siswa tentang materi yang telah
disampaikan. Dari hasil tanya jawab tersebut siswa
mampu membedakan faktor intern dan faktor ekstern,
serta mampu memberikan contoh dengan benar.
Sebelum
mengakhiri
kegiatan
peneliti
mengadan laiseg secara lisan, kemudian menutup
kegiatan dengan salam.
Pada pertemuan ketiga peneliti menyanpaikan
materi tentang unsur kedisiplinan. Sebelum memulai
peneliti mengadakan rapport. Namun tidak seperti
pertemuan sebelumnya, pada tertemuan kali ini
peneliti tidak memberikan kegiatan ice breaking. Hal
tersebut dikarenakan materi yang akan disampaikan
cukup banyak, sehingga harus bisa memanfaatkan
waktu sebaik-baiknya.
Materi yang disampaikan tentang unsur
kedisiplinan,
meliputi
peraturan,
hukuman,
penghargaan dan konsistensi antara hukuman dan
penghargaan. Setelah menjelaskan tentang unsurunsur kedisiplinan, peneliti memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang
materi yang belum dipahami. Pada akhir kegiatan
peneliti menyimpulkan dan merangkum seluruh
materi yang telah disampaikan. Kemudian peneliti
mengadakan penilaian segera, lalu mngakhiri
kegiatan dengan salam.
Pada pertemuan kali ini materi yang
disampaikan adalah manfaat perilaku disiplin dan
akibat dari perilaku indisipliner. Sebelum memulai
kegiatan peneliti mengadakan rapport dan mengulas
sedikit tentang materi pada pertemuan sebelumnya.
Hal itu berjutuan untuk mengingatkan siswa tentang
materi yang pernah disampaikan.
Peneliti menyampaikan materi tentang berbagai
manfaat kedisiplinan, baik itu bagi diri sendiri
maupun bagi orang lain. Peneliti juga menjelaskan
tentang akibat yang ditimbulkan jika tidak
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Pertemuan Kelima
11 Agustus 2011

Pertemuan Keenam
16 Agustus 2011

mengindahkan perilaku disiplin. Setelah selesai
menyampaikan materi, peneliti meminta beberapa
siswa untuk memberikan contoh manfaat perilaku
disiplin dan akibat perilaku indisipliner dalam
lingkup sekolah.
Pada akhir kegiatan peneliti mengadakan laiseg
secara lisan dan mengakhiri layanan dengan ucapan
salam.
Pada pertemuan ini peneliti menjelaskan materi
tentang pelaksanaan OJT di SMK Negeri 2
Magelang. Sebelum memulai kegiatan peneliti
mengadakan rapport. Kemudian peneliti memberikan
ice breaking sebagai kegiatan selingan agar siswa
tidak merasa bosan.
Peneliti
menyampaikan
materi
tentang
pelaksanaan OJT di SMK Negeri 2 Magelang.
Pelaksanaan OJT nantinya akan dilaksanakan di
berbagai tempat meliputi kantor pemerintahan, kantor
swasta, pusat perbelanjaan, pertokoan, dan di
berbagai industri baik barang maupun jasa. Selama
pelaksanaan OJT siswa akan dibebaskan dari
kegiatan di sekolah sehingga bisa lebih fokus dalam
melaksananakn kegiatan OJT. Sebagian besar siswa
belum mengetehui bagaimana pelaksanaan OJT
sehingga peneliti berusaha memberikan informasi
dan gambaran bagaimana mereka di tempat OJT
nantinya.
Setelah
memberikan
materi
peneliti
memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Siswa
yang mengajukan pertanyaan cukup banyak.
Kemudian peneliti mengadakan laiseg dan menutup
kegiatan dengan ucapan salam.
Pertemuan keenam ini peneliti membahas
materi tentang tata tertib OJT. Sebelum memulai
kegiatan peneliti mengadakan rapport dan mengulas
sedikit tentang materi pada pertemuan sebelumnya.
Peneliti menyampaikan materi, bahwa dalam
kegiatan OJT siswa tidak hanya menaati aturan OJT
yang ditetapkan dari sekolah tetapi juga harus
menaati peraturan yang berlaku dimana mereka
ditempatkan. Pada dasarnya peraturan OJT hampir
sama dengan peraturan sekolah, namun siswa juga
harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Peneliti juga menyampaikan bahwa ada sanksi yang
harus ditanggung apabila melanggar peraturan, dan
sanksi terberat adalah dikeluarkan dari tempat OJT.
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Sehingga siswa harus benar-benar menaati aturan
yang berlaku selama kegiatan OJT berlangsung.
Setelah selesai menyampaikan materi peneliti
mengadakan tanya jawab dengan siswa, disusul
dengan mengadakan laiseg dan mengakhiri kegiatan
dengan ucapan salam.
Pertemuan Ketujuh
Pada pertemuan ini peneliti akan membahas
20 Agustus 2011
materi tentang pentingnya kedisiplinan dalam
kegiatan OJT. Seperti biasanya, kegiatan dimulai
dengan mengadakan rapport dilanjutkan dengan
penjelasan materi.
Pada pertemuan ini peneliti mengulas kembali
materi tentang kedisiplinan yang pernah disampaikan
pada pertemuan sebelmnya. Mulai dari hakikat
kedisiplinan hingga manfaa kedisiplinan. Kemudian
peneliti mengaitkan dengan pelaksanaan OJT di SMK
Negeri 2 Magelang. Peneliti juga memberikan
dorongan kepada siswa agar meningkatkan
kedisiplinannya dalam pelaksanaan kegiatan OJT
nantinya dan agar siswa senantiasa mengindahkan
peraturan yang ada. Sehingga mereka dapat terhindar
dari hukuman dan sanksi.
Setelah
menyampaikan
materi
peneliti
mengadakan laiseg secara lisan, dan dari hasil laiseg
tersebut
dapat
disimpulkan
bahwa
siswa
mendapatkan pemahaman baru dan setelah
mendapatkan materi tersebut mereka akan berusaha
untuk meningkatkan kedisipinannya terutama pada
saan melaksanakan OJT nantinya.
Pertemuan Kedelapan
Pada
pertemuan
terakhir
ini
peneliti
23 Agustus 2011
menyampaikan
materi
tentang
pemahaman
kedisiplinan dalam persiapan kegiatan OJT. peneliti
tidak banyak lagi membahas daan menjelaskan
materi, tetapi lebih banyak mengulas materi tentang
kedisiplinan dan mengadakan tanya jawab dengan
siswa. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui
seberapa jauh tingkat kedisiplinan siswa . Peneliti
juga memberikan dorongan positif bagi siswa untuk
mempersiapkan
diri
sebaik-baiknya
dalam
pelaksanaan kegiatan OJT nantinya.
Pada pertemuan terakhir siswa menunjukkan
perkembangan yang signifikan. Dalam mengajukan
pertanyaan maupun menjawab pertanyaan yang
diajukan peneliti mereka lebih aktif tiak seperti
pertemuan pertama. Perhatian mereka dalam
mengikuti layanan informasi juga lebih baik.
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Pada akhir kegiatan peneliti juga mengevaluasi
pelaksanaan layanan informasi secara keseluruhan.
Kemudian dilanjutkan dengan laiseg dan menutup
kegiatan dengan ucapan terima kasih dan salam.

4.2 Pembahasan
Berdasarkan pada tujuan dan hasil penelitian, maka di sini akan dibahas
tentang gambaran kedisiplinan siswa sebelum diberikan layanan informasi,
gambaran kedisiplinan siswa setelah diberikan layanan informasi, dan gambaran
peningkatan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi.
Gambaran kedisiplinan siswa sebelum diberikan layanan informasi dapat
diketahui dari hasil analisis deskriptif berdasarkan pada nilai pre test siswa. Hasil
pre test menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa sebelum diberi layanan informasi
masuk dalam kriteria sedang dengan persentase skor rata-rata sebesar 67,02%.
Dari total keseluruhan hasil pre test tersebut ada 5 siswa dengan tingkat
kedisiplinan yang masih rendah, 17 siswa dengan tingkat kedisiplinan sedang, 9
siswa dengan tingkat kedisiplinan tinggi, dan 4 siswa dengan tingkat kedisiplinan
sangat tinggi.
Gambaran kedisiplinan siswa setelah diberikan layanan informasi dapat
diketahui dari hasil analisis deskriptif berdasarkan nilai post test. Hasil post test
menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa setelah diberi layanan informasi masuk
dalam kriteria tinggi dengan presentase skor rata-rata sebesar 83,89%. Dari total
keseluruhan hasil post test tersebut ada 17 siswa dengan tingkat kedisiplinan yang
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sangat tinggi, 17 siswa dengan tingkat kedisiplinan tinggi, dan 1 siswa dengan
tingkat kedisiplinan sedang.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, peningkatan kedisiplinan siswa
terjadi karena adanya pemberian layanan informasi secara bertahap yang
dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan. Sesuai dengan pendapat Sugeng
Prijodarminto (Tu’u, 2004: 31) yang menyatakan bahwa disiplin sebagai kondisi
yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang
menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, atau
ketertiban. Kedisiplinan tidak dapat muncul dengan sendirinya, tetapi dibutuhkan
proses dan pembiasaan untuk meningkatkan kedisiplinan. Adanya pemberian
layanan informasi dengan metode yang mendukung dan materi yang sesuai
dengan kebutuhan siswa, maka dapat meningkatkan kedisiplinan siswa.
Dalam penelitian ini fungsi utama dari layanan informasi adalah fungsi
pemahaman dan fungsi pencegahan. Menurut Mugiarso (2006: 56) layanan
informasi memiliki fungsi pemahaman, dimana membantu siswa memberikan
pemahaman mengenai dirinya dan lingkungannya, dan juga fungsi pencegahan,
yang dapat mencegah siswa agar tidak melakukan hal yang menyimpang dan tidak
sesuai norma dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya pemberian layanan
informasi, siswa dapat memperoleh pemahaman dari materi yang disampaikan
yaitu tentang kedisiplinan. Selain itu juga dengan adanya fungsi pencegahan
diharapkan hal ini mampu menghindarkan siswa dari tindakan indisipliner
terutama nanti saat mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training).

80

Peningkatan sikap kedisiplinan siswa merupakan hasil dari adanya
pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, yaitu tentang kedisiplinan.
Melalui materi tersebut siswa memahami manfaat kedisiplinan dan dampak dari
perilaku indisipliner sehingga meningkatkan kesadaran diri mereka untuk
meningkatkan kedisiplinan. Dari materi faktor kedisiplinan mereka mengetahui
adanya faktor intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi kedisiplinan mereka.
Dengan pemberian informasi yang tepat siswa memperoleh pemahaman faktor
positif apa yang perlu ditingkatkan dan faktor negatif apa yang perlu dihilangkan
untuk meningkatkan kedisiplinan. Materi lain yang disampaikan dalam
pelaksanaan layanan informasi adalah materi tentang OJT (On The Job Training).
Dari materi yang disampaikan, siswa memperoleh pemahaman baru mengenai
pelaksanaan OJT (On The Job Training) di SMK Negeri 2 Magelang, dimana
nantinya mereka akan ditempatkan, serta berapa lama waktu mereka mengikuti
kegiatan OJT (On The Job Training) nantinya. Siswa juga memperoleh
pemahaman bahwa ketika mereka mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training),
mereka harus menaati aturan yang berlaku di tempat OJT (On The Job Training).
Adanya peningkatan kedisiplinan siswa tidak hanya terlihat dari adanya
peningkatan skor antara hasil pre test – post test dan pemahaman siswa terhadap
materi layanan informasi yang diberikan, tetapi juga Nampak dari adanya
peningkatan pada tiap indikator kedisiplinan. Peningkatan tersebut akan dijelaskan
sebagai berikut.
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1. Memiliki keteraturan diri
Salah satu karakteristik utama dari kedisiplinan adalah memiliki
keteraturan diri. Siswa yang memiliki keteraturan diri akan menjalankan
kegiatan sehari-hari dengan teratur, membuat jadwal kegiatan dan tepat
waktu. Sebelum mendapatkan layanan informasi, skor persentasenya
termasuk dalam kategori sedang. Setelah diberi layanan informasi skornya
mengalami peningkatan sebesar 15% dan masuk dalam kategori tinggi.
Peningkatan ini ditunjukkan dengan sikap siswa yang semakin teratur dalam
kegiatan di sekolah. Pada awal pelaksanaan layanan informasi masih ada
beberapa siswa yang terlambat masuk kelas, namun setelah peneliti
menyampaikan materi mengenai keteraturan diri kedisiplinan siswa mulai
menunjukkan peningkatan. Peningkatan keteraturan diri siswa merupakan
efek dari pelaksanaan layanan informasi yang disampaikan. Dari materi
tersebut peneliti berusaha memberikan pemahaman baru bagi siswa,
sehingga dengan adanya peningkatan pemahaman terhadap kedisiplinan
diharapkan juga terjadi peningkatan kedisiplinan siswa.
2. Memiliki kesadaran diri
Memiliki kesadaran diri merupakan bagian dari adanya kedisiplinan.
Seseorang yang memilliki kesadaran diri akan menjalankan segala peraturan
baik ada maupun tanpa adanya pengawas. Tu’u (2004: 48) menyebutkan
bahwa kesadaran diri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kedisiplinan dan dapat menjadi motif yang sangat kuat bagi terwujudnya
kedisiplinan.

Jika

siswa

memiliki

kesadaran

diri,maka

dia

akan
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menunjukkan sikap dan perilaku disiplin dimana pun berada. Adanya
kesadaran diri siswa mengalami peningkatan, hal tersebut ditunjukkan
dengan skor pre test yang memiliki kategori sedang kemudian meningkat
sebesar 15,59% menjadi kategori tinggi setelah mendapatkan layanan
informasi. Peningkatan kesadaran diri ini ditunjukkan dengan peningkatan
sikap kedisiplinan siswa ketika pelaksanaan layanan informasi. Pada
pertemuan pertama siswa hanya memperhatikan ketika ada materi yang
menarik. Namun setelah pertemuan keempat siswa lebih memiliki kesadaran
diri untuk memperhatikan materi yang disampaikan.
3. Memiliki pengendalian diri
Begitu juga dengan indikator adanya pengendalian diri yang
mengalami peningkatan lebih banyak yaitu sebesar 21,91%. Sebelum diberi
layanan informasi skornya masuk dalam kategori sedang, sedangkan setelah
diberi layanan informasi skornya meningkat menjadi kategori sangat tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian layanan informasi mampu
meningkatkan pemahaman siswa terhadap aspek-aspek dalam kedisiplinan.
Adanya pengendalian diri yang tinggi terlihat dari adanya perubahan sikap
siswa. Pada pertemuan pertama masih ada siswa yang berbicara dengan
teman sebangku ketika pelaksanaan layanan informasi sedang berlangsung.
Setelah pertemuan keempat siswa mulai menunjukkan perubahan, terlihat
dari sikap siswa yang lebih focus dalam pelajaran di kelas, lebih teratur
dalam pergantian jam pelajaran dan istirahat, meminta ijin kepada guru yang
bersangkutan jika akan masuk atau meninggalkan kelas.
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4. Mampu membedakan sikap yang dianggap benar dan salah dalam
masyarakat
Kemampuan siswa membedakan sikap yang dianggap benar dan salah
dalam masyarakat sebelum mendapat layanan informasi termasuk dalam
kategori sedang. Setelah mendapatkan layanan informasi mengalami
peningkatan sebesar 16,02%

dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Adanya peningkatan ini merupakan pengaruh dari materi yang disampaikan
dalam layanan informasi. Peneliti memberikan pemahaman kepada siswa
mengenai perilaku yang dianggap benar dan juga perilaku yang dianggap
salah dalam masyarakat, serta menyampaikan materi disertai dengan contoh
konkrit. Hal ini lah yang mendukung adanya peningkatan kedisiplinan
siswa.
5. Memahami fungsi kedisiplinan bagi diri sendiri dan masyarakat
Pemahaman terhadap fungsi kedisiplinan mengalami peningkatan,
baik pemahaman fungsi kedisiplinan bagi diri sendiri maupun fungsi
kedisiplinan bagi masyarakat. Setelah mendapatkan layanan informasi
menjadi kategori tinggi. Indikator memahami fungsi kedisiplinan bagi diri
sendiri mengalami peningkatan sebesar 18,28% sedangkan indikator
memahami fungsi kedisiplinan bagi masyarakat mengalami peningkatan
sebesar 16,08%. Pemahaman fungsi kedisiplinan bagi diri sendiri
mengalami peningkatan lebih banyak, hal ini disebabkan kurangnya
pemahaman siswa sebelum mendapatkan layanan informasi. Sebelum
mendapatkan materi tentang fungsi kedisiplinan bagi diri sendiri, siswa
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tidak mengetahui betul manfaat apa saja yang dapat diperoleh apabila
menjalankan kedisiplinan. Setelah mendapatkan layanan informasi siswa
memperoleh pemahaman baru tentang fungsi kedisiplinan dan berbagai
manfaat yang dapat diperoleh bila menjalankan kedisiplian. Dengan adanya
pemahaman ini diharapkan siswa mampu memahami bahwa kedisiplinan
memiliki fungsi positif baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan, dan
memahami bahwa ada banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila siswa
menjalankan kedisiplinan. Hal ini diharapkan mampu memberikan
kesadaran bagi siswa agar dapat meningkatkan kedisiplinannya.
6. Memahami adanya peraturan dalam kedisiplinan
Pemahaman siswa terhadap adanya peraturan dalam kedisiplinan
merupakan mengalami peningkatan paling sedikit yaitu sebesar 12,36%.
Sebelum pelaksanaan layanan informasi indikator ini sudah masuk dalam
kategori tinggi, setelah mendapat layanan informasi skornya mengalami
peningkatan hanya saja tetap dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan
karena sebelum mendapatkan layanan informasi siswa telah mengetahui
adanya peraturan dalam sekolah. Sehingga setelah mendapatkan layanan
informasi peningkatan skornya tidak begitu banyak.
7. Memahami adanya konsistensi dalam pemberian hukuman dan
penghargaan
Sebelum mendapatkan layanan informasi indikator memahami adanya
hukuman dan penghargaan memiliki kriteria sedang, setelah mendapatkan
layanan informasi meningkat menjadi kriteria tinggi. Begitu juga dengan
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indikator memahami adanya konsistensi dalam pemberian hukuman dan
penghargaan. Sebelum mendapatkan layanan informasi memiliki kategori
sedang, setelah mendapatkan layanan informasi meningkat menjadi kategori
tinggi. Berdasarkan hasil pre test indikator memahami adanya hukuman dan
penghargaan merupakan indikator dengan nilai paling kecil yaitu sebesar
59,52%, namun skor ini masih dalam kriteria sedang.
8. Memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi
kedisiplinan.
Tingkat pemahaman siswa terhadap faktor kedisiplinan sebelum
mendapatkan layanan informasi sedang. Setelah mendapatkan layanan
informasi dengan materi ‘faktor yang mempengaruhi kedisiplinan’, tingkat
pemahaman siswa terhadap hakikat kedisiplinan sangat tinggi. Sebelum
mendapatkan layanan informasi pemahaman siswa terhadap faktor internal
dan eksternal yang dapat mempengaruhi kedisiplinan sedang.
Setelah mendapatkan layanan informasi mengalami peningkatan dan
masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh
antara sebelum diberikan layanan informasi dan sesedah diberikan layanan
informasi. Setelah mendapatkan layanan informasi siswa memperoleh
pemahaman tentang faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan baik itu
faktor intern maupun faktor ekstern. Dari pemahaman tersebut siswa mampu
memahami dan merefleksikan faktor internal dan eksternal apa yang
mempengaruhi kedisiplinan mereka. Menurut Tu’u (2004: 48) adanya
kesadaran diri menjadi motif yang sangat kuat bagi terwujudnya disiplin,
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dan adanya tekanan dari luar dapat menjadi upaya pendorong, penekan, dan
pemaksa agar disiplin diterapkan dengan baik.
Peningkatan kedisiplinan siswa yang lebih signifikan ditunjukkan dari
hasil perhitungan dengan menggunakan uji T-test, yang menunjukkan angka
Thitung = 9,38. Nilai tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai Ttabel, dengan
taraf signifikansi 5% dan N = 35 maka diperoleh harga Ttabel = 2,04. Hal ini berarti
hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “layanan informasi tidak dapat meningkatkan
kedisiplinan pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 Magelang” ditolak. Sedangkan
hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “layanan informasi dapat meningkatkan
kedisiplinan pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 Magelang” diterima.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa sebelum
dan sesudah mendapatkan layanan informasi mengalami peningkatan yang
signifikan. Namun demikian masih perlu adanya upaya peningkatan lagi dan
pemantauan berlanjut terhadap peningkatan kedisiplinan siswa.

Kedisiplinan

sangat penting, tidak hanya dibutuhkan ketika siswa berada di lingkungan sekolah
saja tetapi perlu adanya pemeliharaan terus-menerus sehingga sikap kedisiplinan
senantiasa terpelihara. Ketika siswa berada dalam lingkungan sekolah menghadapi
aturan sekolah. Namun ketika siswa nantinya OJT (On The Job Training) mereka
akan tinggal di lingkungan kerja yang tentunya juga memiliki peraturan.apabila
kedisiplinan siswa terpelihara, maka siswa dapat memiliki kesadaran diri untuk
menaati peraturan dimanapun mereka berada, baik di lingkungan sekolah,
masyaarakat, maupun di lingkungan kerja.
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Pelaksanaan layanan informasi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa
merupakan salah satu bentuk persiapan bagi siswa dalam menghadapi kegiatan
OJT (On The Job Training). Diharapkan kedisiplinan tidak hanya meningkat
ketika

siswa

mendapatkan

layanan

informasi

tetapi

juga

terus

berlanjut/berkesinambungan hingga mereka menghadapi dunia kerja nantinya.
Menurut Bahri (2008: 34) terdapat 5 tahapan dalam menanamkan
kedisiplinan siswa, yaitu:
1) Seseorang yang disiplin hanya menghindari hukuman saja. Jika
ada kesempatan untuk melanggar karena tidak ada yang
mengawasi maka dirinya akan melanggar
2) Disiplin diwujudkan hanya untuk mendapatkan imbalan
3) Disiplin dijalankan demi aturan itu sendiri. Aturan itu sendiri
tidak ada syarat dan tujuan lain kecuali untuk menjadikan insan
yang tahu aturan.
4) Disiplin diterapkan berdasarkan kesadaran bahwa hidup harus
bermasyarakat. Setiap orang perlu mengikuti peraturan tertentu.
Kesadaran ini dilandasi keinsyafan bahwa kepentingan
perorangan tidak sepenuhnya harus diutamakan. Disiplin dalam
tahap ini adalah orientasi sosial antar manusia.
5) Tahap yang paling tinggi, disiplin diwujudkan oleh dorongan
kebutuhan dari dalam diri sendiri. Disiplin di sini sudah
mengalami proses penjiwaan yang sempurna. Kekangan dan
pembatasan yang tadinya dipaksakan dari luar sudah berubah
menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya.
Dengan pemberian layanan informasi, peneliti berharap tidak hanya
meningkatkan kedisiplinan siswa tetapi juga mampu mengarahkan siswa menjadi
pribadi yang memiliki tahap kedisiplinan yang paling tinggi. Siswa yang memiliki
kedisiplinan sangat tinggi senantiasa menjalankan perilaku disiplin yang dilandasi
adanya dorongan dan kesadaran dari diri sendiri. Dengan adanya dorongan dan
kesadaran diri siswa tidak akan menganggap peraturan dan tata tertib sebagai
kekangan atau pembatasan, namun menganggap bahwa aturan tersebut merupakan
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bagian dari kedisiplinan yang diadakan untuk menciptakan keteraturan dalam
kehidupan bersama, termasuk dalam kegiatan OJT (On The Job Training).
Adanya

peningkatan

kedisiplinan

siswa

hendaknya

senantiasa

dikembangkan sebagai salah satu bentuk persiapan dalam mengikuti kegiatan OJT
(On The Job Training). Siswa yang tingkat kedisiplinannya tinggi memiliki
kesediaan untuk menaati peraturan yang lebih baik dibanding dengan siswa yang
tingkat kedisiplinannya rendah. Hal ini menjadi salah satu modal bagi siswa
ketika nantinya mereka ditempatkan di tempat pelaksanaan OJT (On The Job
Training) yang tentunya memiliki peraturan dan mengikat bagi seluruh peserta
OJT (On The Job Training). Dengan demikian pemberian layanan informasi
mampu memberikan peningkatan kedisiplinan dalam mempersiapkan siswa
mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training) di SMK Negeri 2 Magelang.

4.3 Keterbatasan Penelitian
Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin,
namun peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan
tersebut antara lain:
1. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala psikologis, hal ini
memungkinkan terjadinya bias sehingga data yang dihasilkan masih
jauh dari sempurna.
2. Minimnya waktu untuk mengadakan penelitian, terutama dalam
melaksanakan layanan informasi. Sehingga peneliti harus benar-benar
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memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar penelitian dapat berjalan
dengan lancar.
3. Observasi terhadap peningkatan kedisiplinan siswa hanya dilakukan
pada saat pemberian layanan informasi berlangsung, sedangkan dalam
kehidupan sehari-hari tidak bisa terpantau secara efektif.

BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di SMK Negeri 2 Magelang, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
5.1.1

Kedisiplinan siswa kelas X Pemasaran 2 dalam mempersiapkan kegiatan
OJT (On The Job Training) sebelum mendapatkan layanan informasi
masuk dalam kategori sedang.

5.1.2

Kedisiplinan siswa kelas X Pemasaran 2 dalam mempersiapkan kegiatan
OJT (On The Job Training) setelah mendapatkan layanan informasi masuk
dalam kategori tinggi.

5.1.3

Kedisiplinan siswa dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The Job
Training) siswa kelas X Pemasaran 2 di SMK Negeri 2 Magelang dapat
ditingkatkan melalui layanan informasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan
adanya peningkatan kedisiplinan siswa kelas X Pemasaran 2 SMK Negeri
2 Magelang antara sebelum dan sesudah pemberian layanan informasi.

5.2 Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SMK Negri 2 Magelang, maka
dapat disarankan sebagai berikut:
5.2.1

Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan sebagai salah satu
bentuk persiapan dalam kegiatan OJT (On The Job Training).
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5.2.2

Bagi konselor di SMK Negeri 2 Magelang hendaknya senantiasa
memantau kedisiplinan siswa dan memberikan layanan informasi maupun
layanan bimbingan konseling lainnya yang relevan, untuk meningkatkan
kedisiplinan siswa terutama dalam mempersiapkan kegiatan OJT (On The
Job Training).

5.2.3

Bagi

Kepala

Sekolah

perlu

memberikan

pembekalan

untuk

mempersiapkan siswa mengikuti kegiatan OJT (On The Job Training) dan
meningkatkan konsistensi dalam upaya peningkatan kedisiplinan siswa,
dengan memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar disiplin dan
memberikan penghargaan bagi siswa yang menaati kedisiplinan.
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Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel

Pemahaman

Indikator

1. Pemahaman

terhadap

terhadap

kedisiplinan

hakikat
kedisiplinan

Deskriptor

1. Memiliki keteraturan
diri
2. Memiliki kesadaran
diri

3. Memiliki pengendalian

Item Pernyataan
+

-

1, 2, 3, 4,

6, 7, 8, 9

9

10, 11,

17, 18,

14

12, 13,

19, 20,

14, 15,

21, 22,

16

23

24, 25

26, 27,

5

diri
4. Mampu membedakan

Jumlah

5

28
29, 30,

35, 36,

sikap yang dianggap

31, 32,

37, 38,

benar dan salah dalam

33, 34

39

40, 41,

43, 44,

42

45

46, 47,

50, 51,

48, 49

52

53, 54,

56, 57,

11

masyarakat
2. Pemahaman

1. Memahami fungsi

terhadap

kedisiplinan bagi diri

fungsi

sendiri

kedisiplinan

2. Memahami fungsi
kedisiplinan bagi

6

7

masyarakat/ lingkungan
3. Pemahaman

1. Memahami adanya

terhadap

peraturan dalam sebuah 55

unsur

kedisiplinan

kedisiplinan

58, 59

7
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kedisiplinan

2. Memahami adanya

60, 61,

63, 64,

62

65, 66

67, 68,

71, 72,

69, 70

73, 74

75, 76

77, 78

4

79, 80,

84, 85,

11

eksternal yang dapat

81, 82,

86, 87,

mempengaruhi

83

88, 89

huhuman dan

7

penghargaan dalam
penegakan kedisiplinan
3. Memahami adanya
konsistensi dalam

8

pemberian hukuman
dan penghargaan
4. Pemahaman

1. Memahami faktor

terhadap

internal yang dapat

faktor

mempengaruhi

kedisiplinan

kedisiplinan
2. Memahami faktor

kedisiplinan
Jumlah

44

45

89

96

1. Memiliki keteraturan diri
No
Item positif
1 Saya membuat jadwal/ agenda agar
kegiatan saya lebih teratur
2 Saya datang tepat waktu ke sekolah
3
4
5

No
6

Saya mengembalikan barang yang
sudah saya ambil ke tempat semula
Saya mengumpulkan tugas tepat
waktu
Saya menjalani aktivitas sehari-hari
dengan teratur

7
8
9

Item negatif
Saya datang tepat waktu ketika ada kegiatan
ekstrakurikuler
Saya terkadang menunda tugas yang
diberikan oleh guru
Saya belajar setiap mendekati ulangan/tes
Saya menyusun jadwal harian tetapi tidak
pernah menaatinya

2. Memiliki kesadaran diri
No
10

Item Positif
Saya akan mematuhi peraturan sekolah
walaupun tidak diawasi

No
17

11

Saya menaati peraturan di manapun saya
berada

18

12

Saya berusaha tepat waktu tidak hanya di
sekolah saja
Untuk bisa berdisiplin harus dari diri
sendiri bukan karena paksaan

19

Setiap kali mendengar suara bel saya
langsung masuk kelas meskipun teman lain
masih di kantin
Saya mematuhi peraturan atas dasar
kesadaran
Saya melakukan tugas piket membersihkan
ruang kelas tanpa disuruh guru

21

13

14

15
16

3. Memiliki pengendalian diri

20

22
23

Item negatif
Jika saya terlambat maka saya akan
menunggu di kantin hingga pergantian
jam pelajaran
Saya mematuhi peraturan sekolah karena
hal tersebut merupakan kewajiban seluruh
siswa
Saya menaati peraturan kalau ada yang
mengawasi
Ketika ada bel tanda masuk kelas saya
selalu menunggu di luar kelas sampai
guru datang
Saya melanggar peraturan sekolah
walaupun sebelumnya pernah dihukum
Saya tidak mengaku apabila saya
melakukan pelanggaran
Saya mengakui apabila saya melakukan
pelanggaran tetapi sulit untuk
memperbaiki perilaku saya
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No
24

Item positif
Jika ada jam kosong saya tetap berada di
dalam kelas

No
26

25

Saya memperhatikan pelajaran yang
disampaikan guru

27

28

Item negatif
Saya makan makanan kecil tanpa
sepengetahuan guru saat pelajaran
berlangsung
Jika sedang pelajaran di kelas, saya lebih
nyaman kalau sambil mengobrol dengan
teman sebangku saya
Jika guru yang mengajar tidak hadir saya
akan pergi ke luar kelas/ ke kantin

4. Mampu membedakan mana yang dianggap benar/ salah dalam lingkungan
No
29

30

31

32
33
34

Item positif
Jika teman mengenakan seragam yang
tidak sesuai dengan peraturan, maka saya
akan menegur
Jika saya meninggalkan sekolah karena
suatu alasan maka saya akan ijin ke guru
pembimbing sekolah
Selama proses pembelajaran sedang
berlangsung, saya minta ijin pada guru
yang mengajar apabila ingin ke kamar
kecil
Saya mengetahui mana yang harus
dilaksanakan dan dipatuhi di sekolah
Saya meminta surat ijin supaya dapat
masuk kelas bila saya datang terlambat
Saya tidak pernah membolos sekolah
karena saya tahu hal itu melanggar aturan

No
35

36

37

38
39

Item negatif
Jika saya belum mengerjakan PR maka
saya mencontek pekerjaan teman di
sekolah
Saya membawa makanan kecil di kelas
karena belum saya habiskan ketika
istirahat
Jika ada jam pelajaran kosong saya
menghabiskan waktu di kelas untuk
bermain Hp
Jika perut terasa lapar pada saat jam
pelajaran, maka saya akan pergi kekantin
Ketika berpapasan saya akan menyapa
guru yang saya anggap penting

1. Memahami fungsi kedisiplinan bagi diri sendiri
No
40
41

42

Item positif
Saya selalu menaati peraturan sehingga
terhindar dari hukuman
Saya selalu berdisiplin dalam hal apa saja
karena dengan begitu semua kegiatan saya
menjadi lancer dan teratur
Karena terbiasa berdisiplin saya menjadi
orang yang selalu tepat waktu

No
43
44

45

Item negatif
Aturan di sekolah membatasi kreatifitas
dan gaya berpakaian saya
Peraturan yang ada di sekolah terlalu
mengekang saya sehingga saya merasa
tidak bebas
Kedisiplinan sangat penting bagi siswa di
sekolah militer
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2. Memahami fungsi kedisiplinan bagi lingkungan/ masyarakat
No
46
47
48

49

Item positif
Saya memahami aturan ada untuk
mengatur kehidupan bersama
Agar kondisi sekolah menjadi tertib dan
teratur perlu ada peraturan
Saya tidak pernah membuat gaduh di kelas
agar suasana belajar menjadi tenang

No
50

Item negatif
Peraturan dibuat hanya sebagai bentuk
formalitas saja

51

Adanya peraturan tidak menjamin
terciptanya lingkungan yang sadar hukum

52

Kerusuhan yang sering terjadi di
masyarakat bukan disebabkan karena
masyarakat yang tidak taat hukum, tetapi
karena peraturan yang kurang tegas

No
56

Item negatif
Hal terpenting ketika bersekolah adalah
pelajarannya, bukan peraturannya
Saya menaati peraturan di sekolah yang
menurut saya mudah dilaksanakan
saya tidak mengetahui betul setiap aturan
yang berlaku di sekolah
Peraturan yang berlaku di sekolah tidak
dibuat secara jelas

Saya menaati peraturan sekolah demi
menjaga ketertiban lingkungan sekolah

1. Memahami adanya peraturan
No
53
54
55

Item positif
Peraturan di sekolah dibuat untuk ditaati
oleh semua siswa
Peraturan yang ada di sekolah harus
dipatuhi dengan sebaik-baiknya
Saya selalu berusaha menaati dan
mematuhi peraturan yang ada di sekolah

57
58
59

2. Memahami adanya hukuman dan penghargaan dalam penegakan kedisiplinan
No
60

Item positif
Guru menegur saya apabila saya
melakukan kesalahan

No
63

61

Saya selalu mendapatkan penghargaan atau
pujian dari guru jika saya mengerjakan
tugas tepat waktu
Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan
saya terima apabila saya melanggar
peraturan sekolah

64

62

Item negatif
Saya mematuhi semua peraturan sekolah
karena saya tidak mau mendapat sanksi
dari sekolah
Saya tidak menyukai hukuman dalam
bentuk apapun

65

Saya mau menaati aturan kalau ada
hadiah/imbalan saja

66

Saya menaati aturan agar saya terhindar
dari hukuman

3. Memahami adanya konsistensi dalam pemberian hukuman dan penghargaan
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No
67
68

69

70

Item positif
Saya memahami bahwa pelanggaran aturan
ada hukumannya
Saya mengerti mengapa sekolah
memberikan hukuman kepada saya apabila
saya melanggar peraturan sekolah
Saya tidak pernah datang terlambat karena
guru yang mengajar juga datang tepat
waktu
Saya selalu konsisten dalam mematuhi
peraturan

No
71
72

73

74

Item negatif
Saya berusaha mengelak dihukum bila
ketahuan melanggar aturan di sekolah
Peraturan sekolah hanya memberikan
hukuman bagi yang melanggar tetapi tidak
memberikan imbalan bagi yang taat aturan
Ketika melanggar peraturan saya selalu
membuat alasan agar terhindar dari
hukuman
Sanksi yang diberikan pada suatu
pelanggaran tidak sebanding dengan
pelanggaran yang dilakukan

1. Memahami faktor internal yang dapat mempengaruhi kedisiplinan
No
75

Item positif
Saya berangkat pagi agar tidak terkena
hukuman karena terlambat

No
77

76

Bila datang terlambat saya merasa malu
pada diri saya sendiri

78

Item negatif
Saya tidak taat aturan sekolah karena hal
itu tidak memberikan pengaruh positif
bagi nilai rapot saya
Saya akan membolos bila saya malas ke
sekolah

2. Memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kedisiplinan
No
79

Item positif
Saya berdisiplin untuk memberi contoh
yang baik bagi teman-teman saya

No
84

80

Walaupun saya tidak suka dengan guru
yang mengajar tetapi saya tetap datang ke
sekolah tepat waktu
Saya berdisiplin karena sejak kecil dididik
oleh orang tua untuk taat aturan
Walaupun ada pelajaran yang tidak saya
sukai saya tetap masuk sekolah
Saya lebih suka bergaul dengan teman
yang selalu disiplin dan taat aturan
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81
82
83

86
87
88
89

Item negatif
Jika ada mata pelajaran yang tidak saya
sukai maka saya akan pergi ke
perpustakaan
Saya melanggar aturan karena temanteman yang lain juga melakukan hal yang
sama
Saya kadang membujuk teman untuk
membolos pelajaran yang membosankan
Saya selalu mencari teman jika akan
melakukan suatu pelanggaran
Saya jarang bergaul dengan teman yang
terlalu taat peraturan
Saya mengikuti ajakan teman untuk
meninggalkan kelas saat jam pelajaran
sebagai rasa solidaritas dengan teman
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Instrumen Penelitian
Skala Psikologi Pemahaman Siswa Terhadap Kedisiplinan

No
1
2
3

Pernyataan
Saya membuat jadwal/ agenda agar kegiatan saya lebih
teratur
Saya datang tepat waktu ke sekolah

4

Saya mengembalikan barang yang sudah saya ambil ke
tempat semula
Saya mengumpulkan tugas tepat waktu

5

Saya menjalani aktivitas sehari-hari dengan teratur

6

Saya datang tepat waktu ketika ada kegiatan ekstrakurikuler

7

Saya terkadang menunda tugas yang diberikan oleh guru

8

Saya belajar setiap mendekati ulangan/tes

9

Saya menyusun jadwal harian tetapi tidak pernah menaatinya

10
11

Saya akan mematuhi peraturan sekolah walaupun tidak
diawasi
Saya menaati peraturan di manapun saya berada

12

Saya berusaha tepat waktu tidak hanya di sekolah saja

13

Untuk bisa berdisiplin harus dari diri sendiri bukan karena
paksaan
Setiap kali mendengar suara bel saya langsung masuk kelas
meskipun teman lain masih di kantin
Saya mematuhi peraturan atas dasar kesadaran

14
15
16
17
18
19
20

Saya melakukan tugas piket membersihkan ruang kelas tanpa
disuruh guru
Jika saya terlambat maka saya akan menunggu di kantin
hingga pergantian jam pelajaran
Saya mematuhi peraturan sekolah karena hal tersebut
merupakan kewajiban seluruh siswa
Saya menaati peraturan kalau ada yang mengawasi
Ketika ada bel tanda masuk kelas saya selalu menunggu di
luar kelas sampai guru datang

SS

S

TS

STS
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21
22
23

Saya melanggar peraturan sekolah walaupun sebelumnya
pernah dihukum
Saya tidak mengaku apabila saya melakukan pelanggaran

24

Saya mengakui apabila saya melakukan pelanggaran tetapi
sulit untuk memperbaiki perilaku saya
Jika ada jam kosong saya tetap berada di dalam kelas

25

Saya memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru

26

Saya makan makanan kecil tanpa sepengetahuan guru saat
pelajaran berlangsung
Jika sedang pelajaran di kelas, saya lebih nyaman kalau
sambil mengobrol dengan teman sebangku saya
Jika guru yang mengajar tidak hadir saya akan pergi ke luar
kelas/ ke kantin
Jika teman mengenakan seragam yang tidak sesuai dengan
peraturan, maka saya akan menegur
Jika saya meninggalkan sekolah karena suatu alasan maka
saya akan ijin ke guru pembimbing sekolah
Selama proses pembelajaran sedang berlangsung, saya minta
ijin pada guru yang mengajar apabila ingin ke kamar kecil
Saya mengetahui mana yang harus dilaksanakan dan dipatuhi
di sekolah
Saya meminta surat ijin supaya dapat masuk kelas bila saya
datang terlambat
Saya tidak pernah membolos sekolah karena saya tahu hal itu
melanggar aturan
Jika saya belum mengerjakan PR maka saya mencontek
pekerjaan teman di sekolah
Saya membawa makanan kecil di kelas karena belum saya
habiskan ketika istirahat
Jika ada jam pelajaran kosong saya menghabiskan waktu di
kelas untuk bermain Hp
Jika perut terasa lapar pada saat jam pelajaran, maka saya
akan pergi kekantin
Ketika berpapasan saya akan menyapa guru yang saya anggap
penting
Saya selalu menaati peraturan sehingga terhindar dari
hukuman
Saya selalu berdisiplin dalam hal apa saja karena dengan
begitu semua kegiatan saya menjadi lancer dan teratur

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54

Karena terbiasa berdisiplin saya menjadi orang yang selalu
tepat waktu
Aturan di sekolah membatasi kreatifitas dan gaya berpakaian
saya
Peraturan yang ada di sekolah terlalu mengekang saya
sehingga saya merasa tidak bebas
Kedisiplinan sangat penting bagi siswa di sekolah militer
Saya memahami aturan ada untuk mengatur kehidupan
bersama
Agar kondisi sekolah menjadi tertib dan teratur perlu ada
peraturan
Saya tidak pernah membuat gaduh di kelas agar suasana
belajar menjadi tenang
Saya menaati peraturan sekolah demi menjaga ketertiban
lingkungan sekolah
Peraturan dibuat hanya sebagai bentuk formalitas saja
Adanya peraturan tidak menjamin terciptanya lingkungan
yang sadar hokum
Kerusuhan yang sering terjadi di masyarakat bukan
disebabkan karena masyarakat yang tidak taat hukum, tetapi
karena peraturan yang kurang tegas
Peraturan di sekolah dibuat untuk ditaati oleh semua siswa

59

Peraturan yang ada di sekolah harus dipatuhi dengan sebaikbaiknya
Saya selalu berusaha menaati dan mematuhi peraturan yang
ada di sekolah
Hal terpenting ketika bersekolah adalah pelajarannya, bukan
peraturannya
Saya menaati peraturan di sekolah yang menurut saya mudah
dilaksanakan
saya tidak mengetahui betul setiap aturan yang berlaku di
sekolah
Peraturan yang berlaku di sekolah tidak dibuat secara jelas

60

Guru menegur saya apabila saya melakukan kesalahan

61

Saya selalu mendapatkan penghargaan atau pujian dari guru
jika saya mengerjakan tugas tepat waktu
Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan saya terima
apabila saya melanggar peraturan sekolah

55
56
57
58

62
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63
64

Saya mematuhi semua peraturan sekolah karena saya tidak
mau mendapat sanksi dari sekolah
Saya tidak menyukai hukuman dalam bentuk apapun

65

Saya mau menaati aturan kalau ada hadiah/imbalan saja

66

Saya menaati aturan agar saya terhindar dari hukuman

67

Saya memahami bahwa pelanggaran aturan ada hukumannya

68

Saya mengerti mengapa sekolah memberikan hukuman
kepada saya apabila saya melanggar peraturan sekolah
Saya tidak pernah datang terlambat karena guru yang
mengajar juga datang tepat waktu
Saya selalu konsisten dalam mematuhi peraturan

69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Saya berusaha mengelak dihukum bila ketahuan melanggar
aturan di sekolah
Peraturan sekolah hanya memberikan hukuman bagi yang
melanggar tetapi tidak memberikan imbalan bagi yang taat
aturan
Ketika melanggar peraturan saya selalu membuat alasan agar
terhindar dari hukuman
Sanksi yang diberikan pada suatu pelanggaran tidak
sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan
Saya berangkat pagi agar tidak terkena hukuman karena
terlambat
Bila datang terlambat saya merasa malu pada diri saya sendiri
Saya tidak taat aturan sekolah karena hal itu tidak
memberikan pengaruh positif bagi nilai rapot saya
Saya akan membolos bila saya malas ke sekolah
Saya berdisiplin untuk memberi contoh yang baik bagi
teman-teman saya
Walaupun saya tidak suka dengan guru yang mengajar tetapi
saya tetap datang ke sekolah tepat waktu
Saya berdisiplin karena sejak kecil dididik oleh orang tua
untuk taat aturan
Walaupun ada pelajaran yang tidak saya sukai saya tetap
masuk sekolah
Saya lebih suka bergaul dengan teman yang selalu disiplin
dan taat aturan
Jika ada mata pelajaran yang tidak saya sukai maka saya akan
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85
86
87
88
89

pergi ke perpustakaan
Saya melanggar aturan karena teman-teman yang lain juga
melakukan hal yang sama
Saya kadang membujuk teman untuk membolos pelajaran
yang membosankan
Saya selalu mencari teman jika akan melakukan suatu
pelanggaran
Saya jarang bergaul dengan teman yang terlalu taat peraturan
Saya mengikuti ajakan teman untuk meninggalkan kelas saat
jam pelajaran sebagai rasa solidaritas dengan teman
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Materi Layanan Informasi
“Hakikat Kedisiplinan”
Istilah disiplin berasal dari bahasa latin “disciplina” yang berarti menunjuk kepada kegiatan
belajar mengajar. Dalam bahasa inggris “disciple” berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah
pengawasan seorang pemimpin. Sehingga dapat diartikan bahwa disiplin merupakan kegiatan belajar
untuk menaati aturan yang dibuat oleh pemimpin.
Menurut Hurlock (1980: 91) kedisiplinan memliki tujuan utama yaitu untuk mengajarkan
kepada siswa apa yang menurut dia dianggap kelompok sosial sebagai tindakan benar atau salah, dan
mengusahakan agar siswa bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut.
Shochib (2000: 2) mengemukakan pribadi yang memiliki dasar-dasar dan mampu
mengembangkan kedisiplinan diri berarti memiliki keteraturan diri berdasarkan acuan nilai moral.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa siswa yang mengembangkan kedisiplinan diri memiliki keteraturan diri
berdasarkan nilai agama, nilai budaya, aturan-aturan pergaulan, pandangan hidup, dan sikap hidup
yang bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.
Tulus Tu’u (2004: 31) dalam bukunya yang berjudul Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi
Siswa menyatakan:
Dalam bahasa Indonesia istilah disiplin kerapkali terkait dan menyatu dengan istilah tata tertib
dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau
tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. Sebaliknya,
istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan
dari dalam diri orang itu.
Menurut Sugeng Prijodarminto (dalam Tu’u, 2004: 31) disiplin sebagai kondisi yang tercipta
dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkann nilai-nilai ketaatan,
kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, atau ketertiban.
Maman Rachman (dalam Tu’u, 2004: 32) menyatakan disiplin sebagai upaya mengendalikan
diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan
terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam
hatinya.
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan suatu
kepatuhan dan ketaatan untuk menghormati dan melaksanakan aturan, tata tertib, nilai, hukum, dan
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sistem yang berlaku dalam kelompok sosial dan didasari atas adanya kesadaran diri dan keteraturan
diri.
Jenis-jenis kedisiplinan meliputi:
 Kedisiplinan pribadi = taat terhadap aturan setiap individu
 Kedisiplinan sosial = taat terhadap aturan dalam masyarakat (norma, adat)
 Kedisiplinan nasional = taat terhadap aturan dlm kehidupan berbangsa dan bernegara

Sumber:
http://rhenamanroe.blogspot.com/2010/01/pembinaan-disiplin-siswa.html
Hurlock, B. Elizabeth. 1980. Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang
Kehidupan ). Jakarta : Erlangga.
Shochib, Moh. 2000. Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri.
Jakarta: Rineka Cipta.
Tu’u, Tulus. 2004. Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa. Jakarta : Grasindo.

Materi Layanan Informasi
“Faktor yang Mempengruhi Kedisiplinan”
Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri individu,
sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar individu, meliputi lingkungan keluarga,
sekolah dan lingkungan lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kedisiplinan siswa.
Tu’u (2004: 48-49) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi
kedisiplinan, yaitu sebagai berikut:
1) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin penting bagi kebaikan dan

keberhasilan dirinya. Selain itu kesadaran diri menjadi motif sangat kuat bagi terwujudnya
disiplin.
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2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan

yang mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri
yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan dari luar dirinya
sebagai upaya mendorong, menekan, dan memaksa agar disiplin diterapkan dalam diri
seseorang sehingga peraturan-peraturan diikuti dan dipraktikkan.
3) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku yang

sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
4) Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah sehingga

orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan.
Keempat faktor tersebut sangat berpengaruh dan memberikan peran yang sangat besar bagi
peningkatan kedisiplinan siswa. Namun faktor yang paling utama ialah adanya kesadaran diri dan
pengikuan atau ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Untuk mewujudkan perilaku yang berdisiplin
tidak hanya dengan memberikan aturan yang ketat dan hukuman yang keras atas pelanggaran aturan
tersebut, tetapi perlu juga adanya kesadaran diri dari dalam diri individu untuk bersedia mengikuti dan
menaanti aturan yang berlaku. Jika individu memiliki kesadran diri maka ia akan berusaha untuk
menaati setiap aturan yang berlaku dan menjalankan kehidupan dengan teratur, selaras, dan seimbang.
Sumber:
Tu’u, Tulus. 2004. Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa. Jakarta : Grasindo.
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Materi Layanan Informasi
“Unsur Kedisiplinan”
Hurlock (1978: 84) menjelaskan ada 4 unsur-unsur disiplin yang memberikan pengaruh yang
cukup besar untuk meningkatkan kedisiplinan individu, yaitu sebagai berikut.
1) Peraturan
Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk mengatur perilaku. Pola tersebut bertujuan untuk
membekali individu dengan pedoman perilaku yang disetujui bersama dalam kelompok, rumah,
sekolah dalam situasi tertentu. Peraturan mempunyai 2 fungsi yaitu:
a) Peraturan mempunyai nilai pendidikan. Adanya peraturan dapat membantu mendidik siswa,
artinya adanya peraturan yang dibuat secara tidak langsung mengajarkan kepada siswa
mengenai nilai moral dan juga mengajarkan siswa akan perilaku mana yang benar dan mana
yang salah.
b) Membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan, artinya adanya peraturan atau
larangan dapat membatasi perilaku siswa yang tidak diharapkan dan tidak disetujui oleh
lingkungan.

2) Hukuman
Hukuman bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak baik, untuk mendidik dan
menyadarkan siswa bahwa perbuatan yang salah mempunyai akibat yang tidak menyenangkan.
Hukuman mempunyai 3 fungsi yaitu:
a) Fungsi pertama adalah mengahalangi, hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang
tidak diinginkan oleh masyarakat.
b) Fungsi kedua adalah fungsi mendidik, yakni menyadarkan anak bahwa setiap perbuatan itu
mempunyai konsekuensi.
c) Fungsi ketiga adalah hukuman, yakni memberi motivasi anak untuk menghindari kesalahan.

3) Penghargaan
Penghargaan yang diberikan kepada siswa sebenarnya tidak perlu selalu berupa materi, tetapi
dapat juga berupa kata-kata, pujian, senyuman, tepukan punggung dan sebagainya. Penghargaan
mempunyai 3 fungsi yaitu:
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a) Fungsi pertama penghargaan mempunyai nilai mendidik, agar dengan diberikannya
penghargaan siswa memahami bahwa perilaku yang diperbuat benar.
b) Fungsi kedua penghargaan ialah sebagai motivasi untuk mengulangi dan meningkatkan
perilaku yang baik dan disetujui oleh lingkungan sosial.
c) Fungsi ketiga penghargaan ialah memperkuat perilaku, artinya dengan adanya penghargaan
siswa merasa perilaku yang dilakukan tidak hanya taat aturan tetapi juga memberikan
keuntungan bagi dirinya.

4) Konsistensi
Konsisten berarti keseragaman atau tingkat kestabilan, konsisten harus menjadi ciri semua
aspek disiplin. Harus ada konsisten dalam peraturan, hukuman, dan juga penghargaan, supaya anak
tidak bingung. Jika tidak konsisten anak akan sulit menentukan mana yang benar dan boleh dilakukan
dan mana yang salah dan tidak boleh dilakukan. Konsisten mempunyai 3 fungsi yaitu :
a) Fungsi pertama ialah mendidik siswa untuk selalu menjalankan perilaku disiplin dalam
kesehariannya.
b) Fungsi kedua ialah motivasi, siswa yang selalu menerima konsistensi hukuman atas perilaku
yang salah dan penghargaan atas perilaku yang benar maka akan termotivasi untuk selalu
menjalankan perilaku yang benar.
c) Fungsi ketiga ialah mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang berkuasa.
Sumber :
Hurlock, B. Elizabeth. 1978. Psikologi Perkembangan Anak jilid 2. Jakarta : Erlangga.
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Materi Layanan Informasi
“Manfaat Perilaku Disiplin dan Akibat Perilaku Indisipliner”
Hurlock (1978: 83) menyatakan fungsi pokok disiplin ialah mengajar anak menerima
pengekangan yang diperlukan dan membantu mengarahkan energi anak ke dalam jalur yang berguna
dan diterima secara sosial. Fungsi disiplin menurut Tu’u (2004: 38-43) adalah sebagai berikut:
1) Menata kehidupan bersama
2) Membangun kepribadian
3) Melatih kepribadian yang baik
4) Pemaksaan
5) Hukuman
6) Menciptakan lingkungan yang kondusif

Selain keenam fungsi tersebut, Bahri (2008: 34) juga mengemukakan fungsi atau keuntungan
lain yang dapat diperoleh jika individu memiliki kedisiplinan sebagai berikut:
1) Membentuk diri menjadi pribadi yang unggul.
2) Mewujudkan pribadi yang seimbang dan dapat mengontrol diri sendiri untuk mengikuti
keinginan pribadi dan orang lain.
3) Terhindar dari perbuatan tidak benar.
4) Terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif.
5) Memberikan kenyamanan bagi orang lain.
Dari 3 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan memiliki banyak fungsi baik
bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan. Individu yang mampu menerapkan kedisiplinan bagi
dirinya sendiri akan mewujudkan pribadi yang unggul, berkualitas, mampu menghargai waktu dan
juga teratur dalam menjalankan kegiatan atau aktifitas sehari-hari. Fungsi lain yang nampak nyata
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dalam kehidupan bersama ialah terciptanya lingkungan yang kondusif, sadar hukum, dan adanya
kenyamanan bersama yang dirasakan oleh individu dalam lingkungan masyarakat.
Kedisiplinan memiliki banyak fungsi dan manfaat jika dilaksanakan, namun akan memberikan
akibat atau dampak buruk apabila tidak dilaksanakan. Perilaku tidak disiplin atau yang lebih dikenal
dengan perilaku indisipliner dapat berakibat:
1) Kegiatan menjadi tidak teratur
2) Banyak tugas yang terbengkelai
3) Menjadi pribadi yang tidak memiliki pengendalian diri
4) Tidak mendapat simpati dari orang lain
5) Tidak dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan sadar hukum
Sumber:
Hurlock, B. Elizabeth. 1978. Psikologi Perkembangan Anak jilid 2. Jakarta : Erlangga.
Tu’u, Tulus. 2004. Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa. Jakarta : Grasindo.
Bahri, Syamsul. 2008. Tanggung Jawab, Disiplin Itu Keren (Pendidikan Anti Korupsi Kelas 1
SMP/MTs). Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat
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Materi Layanan Informasi
“Pelaksanaan OJT (On The Job Training)
di SMK Negeri 2 Magelang”
OJT (On The Job Training) atau yang biasa dikenal dengan istilah magang merupakan kegiatan
pelatihan kerja yang dilakukan oleh siswa di sekolah kejuruan dengan tujuan untuk mempersiapkan
para siswa memasuki dunia kerja. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara sekolah
kejuruan dengan lembaga atau instansi pemerintah, terutama dalam pemberian pelatihan kerja bagi
para siswa.
1) Metode-Metode Pelatihan OJT (On The Job Training)
Menurut Hariandja (2002: 186-187) ada beberapa metode pelatihan kegiatan OJT (On The Job
Training) di sekolah, yaitu sebagai berikut.
1) Job Instruction Training, yaitu pelatihan dengan cara menentukan seseorang bertindak sebagai
pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja.
2) Coaching, yaitu bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh
atasan dengan membimbing petugas melakukan oekerjaan secara informal dan biasanya tidak
terencana.
3) Job Rotation, yaitu program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan
pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan
organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan dalam organisasi.
4) Apprenticeship, yaitu pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan
praktek di lapangan.
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2) Prinsip Pelaksanaan OJT (On The Job Training) SMK Negeri 2 Magelang
Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan OJT (On The Job
Training), antara lain:
1) OJT (On The Job Training) pada dasarnya merupakan kegiatan intrakurikuler, harus
dilaksanakan oleh setiap siswa secara individual.
2) OJT (On The Job Training) terutama diarahkan agar siswa dapat
a) Memperdalam dan memperluas penguasaan kemampuan profesional kejuruan
b) Menghayati suasana (iklim) kerja dalam situasi yang sesungguhnya.
c) Menginternalisasi etos kerja secara positif.
3) Sesuai dengan asas fleksibilitas kurikulum SMK, jadwal OJT (On The Job Training) dapat
disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan setempat, dan tidak harus selalu pada
caturwulan sebagaimana yang tercantum dalam susunan program.
4) Memperhatikan aturan yang ada dan hakikat tujuannya, OJT (On The Job Training) dapat
diperluas menjadi bentuk magang, yaitu perpaduan kegiatan belajar di sekolah dan bekerja di
industri/dunia usaha dalam satu kesatuan sistem, untuk mencapai tingkat keahlian profesional
tertentu.
5) Dengan pengaturan organisasi dan pola penyelenggaraan pendidikan, SMK dapat
menyelenggarakan proses belajar-mengajar sebagian atau seluruh komponen keahlian kejuruan
dalam bentuk latihan kerja di dunia kerja.
6) Untuk mengoptimasikan kegiatan OJT (On The Job Training), sebagai wahana belajar siswa,
SMK perlu membentuk tim khusus yang dapat menanganinya secara profesional dan
terkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti Unit Produksi, Kerjasama dengan Dunia
Usaha, dan Sertifikasi Keahlian.
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7) Perlu dirancang suatu sistem yang dapat menjamin keterlaksanaan kegiatan OJT (On The Job
Training) secara terarah, efektif dan terkendali seperti adanya buku jurnal kegiatan OJT (On
The Job Training).
8) Proses pembimbingan dan penetapan keberhasilan siswa yang melaksanakan OJT (On The Job
Training) diatur dan ditetapkan bersama antara sekolah dan dunia usaha industri tempat OJT
(On The Job Training)
Sumber:
Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Grasindo
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Materi Layanan Informasi
“Tata Tertib Peserta OJT (On The Job Training)”

1) Kewajiban Peserta OJT (On The Job Training) SMK Negeri 2 Magelang
1) Mematuhi peraturan/ tata tertib yang berlaku di Instansi/ Perusahaan/ tempat melaksanakan
OJT (On The Job Training).
2) Hadir setiap hari di tempat OJT (On The Job Training) 15 menit sebelum melaksanakan tugas,
kecuali pada hari libur yang telah ditentukan oleh Instansi/ Perusahaan/ tempat melaksanakan
OJT (On The Job Training).
3) Mengenakan pakaian seragam sekolah, tanda peserta, kecuali bagi peserta OJT (On The Job
Training) yang pemakaian seragamnya telah ditentukan oleh Instansi/Perusahaan / tempat
melaksanakan OJT (On The Job Training).
4) Mengucapkan salam pada waktu datang dan mohon diri pada waktu pulang.
5) Memberitahukan kepada pimpinan instansi/perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The
Job Training) apabila berhalangan hadir dengan membuat surat ijin yang ditujukan kepada
pimpinan instansi/ perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The Job Training), apabila ijin
sakit lebih dari 2 hari harus menggunakan surat keterangan dokter.
6) Membicarakan dengan segera kepada guru pembimbing, atau pembimbing instansi/
perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The Job Training) atau Ketua kelompok apabila
menemui kesulitan.
7) Menaati

peraturan

dalam

penggunaan

peralatan

dan

bahan

instansi/perusahaan/ tempat melaksanakan OJT (On The Job Training).

yang

dipakai

dalam
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8) Melaporkan dengan segera kepada petugas yang berwenag apabila terjadi kerusakan atau salah
mengambil bahan/alat.
9) Membersihkan dan mengatur kembali peralatan dengan rapi seperti semula apabila akan
meninggalkan tempat OJT (On The Job Training).
10) Menerima, mengisi dan menyerahkan jurnal kepada pembimbinga instansi/perusahaan/tempat
melaksanakan OJT (On The Job Training).

2) Larangan Peserta OJT (On The Job Training) SMK Negeri 2 Magelang
1) Merokok di tempat OJT (On The Job Training).
2) Melakukan tindakan asusila.
3) Menerima tamu pribadi di tempat OJT (On The Job Training) tanpa seijin pembimbing
instansi/perusahaan/tempat ojt.
4) Menggunakan pesawat telepon instansi/perusahaan/tempat OJT (On The Job Training) tanpa
seijin pembimbing OJT (On The Job Training).
5) Pindah tempat kegiatan praktik, kecuali atas perintah yang berwenang dalam mengatur
penempatan OJT (On The Job Training).
6) Khusus bagi peserta putri :
a) Memakai rok mini
b) Memakai sepatu bertumit tinggi
c) Memakai perhiasan yang mencolok
d) Memakai tata rias muka yang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
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3) Sanksi-Sanksi Peserta OJT (On The JobTraining) SMK Negeri 2 Magelang
Pelanggaran terhadap tata tertib ini dikenakan sanksi :
1) Peringatan secara lisan, yakni diperingatkan secara langsung ketika melakukan pelanggaran.
2) Peringatan secara tertulis dalam bentuk surat peringatan.
3) Pengurangan nilai OJT (On The Job Training).
4) Dikeluarkan dari Instansi/perusahaan/tempat OJT (On The Job Training) apabila peserta OJT
(On The Job Training) melakukan tindakan asusila, mengambil barang yang bukan miliknya di
tempat OJT (On The Job Training), tidak hadir di tempat OJT (On The Job Training) tanpa
surat keterangan /ijin maksimal 4 kali secara berturut-turut atau tidak berurutan.
Sumber:
Buku pedoman pelaksanaan OJT (On The Job Training) SMK Negeri 2 Magelang
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Materi Layanan Informasi
“Pentingnya Kedisiplinan dalam Kegiatan
OJT (On The Job Training)”
Kedisiplinan merupakan suatu sikap yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan
pada aturan atau tata tertib yang berlaku dimana sikap tersebut muncul atas adanya tanggung jawab
dan kesadaran dari dalam diri. Dengan adanya kesadaran diri maka kedisiplinan dapat terwujud dengan
optimal sehingga adanya kepatuhan dan ketaatan tersebut bukan bukan berdasarkan keterpaksaan.
Dalam kedisiplinan terdapat aturan dan tata tertib yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas
diri bagi individu yang menjalankannya. Individu yang memiliki perilaku disiplin dalam kehidupannya
akan cenderung bersikap tegas, tertib, dan juga tepat waktu (Bahri, 2008 : 35). Selain itu adanya
kedisiplinan juga berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama, menciptakan lingkungan yang
kondusif dan sadar hukum, salah satunya adalah dalam pelaksanaan OJT (On The Job Training).
Kegiatan OJT (On The Job Training) atau yang lebih dikenal dengan istilah magang adalah
kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan oleh siswa di sekolah kejuruan dengan tujuan untuk
mempersiapkan para siswa memasuki dunia kerja. Dalam pelaksanaan OJT (On The Job Training)
terdapat peraturan dan tata tertib yang wajib untuk ditaati oleh peserta, sehingga adanya kedisiplinan
menjadi salah satu hal yang sangat penting.
Tanpa adanya kedisiplinan kegiatan OJT (On The Job Training) tidak akan berjalan dengan
lancar. Meskipun siswa sudah terbiasa tinggal dalam lingkungan sekolah yang senantiasa menerapkan
kedisiplinan bagi para siswanya, namun dalam pelaksanaan OJT (On The Job Training) terdapat lebih
banyak aturan yang wajib ditaati oleh para pesertanya. Selain aturan dari sekolah, instansi atau
lembaga tempat pelaksanaan OJT (On The Job Training) tentunya juga akan menerapkan aturan bagi
para peserta.
Adanya berbagai aturan selama pelaksanaan kegiatan OJT (On The Job Training)
membutuhkan kedisiplinan siswa, karena jika aturan tersebut tidak ditaati maka siswa yang melanggar
akan dikenai sanksi dan peringatan. Hal ini tentu akan mengurangi penilaian positif baik bagi siswa
yang bersangkutan maupun bagi pihak sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sikap kedisiplinan
yang tidak hanya berdasarkan adanya kewajiban untuk menaati aturan yang berlaku tetapi juga
berdasarkan atas adanya kesadaran diri siswa.
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FORMAT PENILAIAN SEGERA LAYANAN INFORMASI

Nama / NIS

: ……………………………………….

Hari / Tanggal

: ……………………………………….

1. Topik atau materi apakah yang telah dibahas dalam layanan informasi yang anda ikuti?
…………………………………………………………………………………………….............
.....................................................................................
2. Pengetahuan baru apa yang anda peroleh setelah mengikuti layanan informasi ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…
3. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti layanan informasi?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
4. Apa yang akan anda lakukan setelah mendapatkan informasi dalam layanan tersebut?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS X PEMASARAN 2

NO

PERTEMUAN KE-

NAMA
pre

1

Agustin Fauziah

2

Akbar Muhammad Rizal

3

Aniesa Dwi Gustinawati

4

Apriliana Arinawati

5

Astrid Ayu Erline

6

Ayu Ristiyo Rini

7

Bela Agnes Lestiyana

8

Berthy Galuh Haqiqi

9

Danty Setyaningrum

10

Desty Retno Nengtiyas

11

Desty Wulandari

12

Dinna Marita

13

Eka Kartika

14

Erwina

15

Galuh Wibisono

16

Herlina Silitonga

17

Iin Windarti

18

Ikke Nurrofiana N.

19

Ima

20

Kurnia Wardani

21

Leni Agustina

22

Linda Hesti Fristiyani

23

Lutfiatul Ulfah

24

Mela Sari

25

Mohamad Agus Santoso

26

Musriati Setyarini

27

Nadya Fahmi Fauzia

28

Nirra Sumarni

1

2

3

4

5

6

7

8

post
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29

Nova Mardiana Putri

30

Nurhidayati Chasanah

31

Renisa Wiandita

32

Riska Yuliani

33

Risti Andriyani

34

Tri Wardiyani

35

Vivi Andriyani

36

Yrene May Azmy

Magelang, Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Peneliti

Dra. Susilawati
NIP.19620607 198903 2 003

Kurnia Puji Rahayu
NIM. 1301406041
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SATUAN LAYANAN
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.

Tanggal

1.

26 Juli 2011

Jam
Pembel
10.15
WIB

Sasaran Kegiatan
Kelas X PM 2

Kegiatan

Materi

Layanan

Kegiatan

Layanan

-

Informasi

Hakikat
kedisiplinan

-

Alat Bantu
LCD dan

Tempat
Kelas X PM 2

Pelaksana

Keterangan

Peneliti

Laptop

Contoh
perilaku
disiplin

Magelang, 19 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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SATUAN LAYANAN
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.

Tanggal

1.

28 Juli 2011

Jam
Pembel
12.45
WIB

Sasaran Kegiatan
Kelas X PM 2

Kegiatan

Materi

Layanan

Kegiatan

Alat Bantu

Layanan

Faktor yang

LCD dan

Informasi

mempengaruhi

Laptop

Tempat
Kelas X PM 2

Pelaksana

Keterangan

Peneliti

kedisiplinan

Magelang, 19 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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SATUAN LAYANAN
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal/

Jam

Waktu

Pembel

6 Agust 2011

9.15
WIB

Sasaran Kegiatan
Kelas X PM 2

Kegiatan

Materi

Layanan

Kegiatan

Alat Bantu

Layanan

Unsur

LCD dan

Informasi

kedisiplinan

Laptop

Tempat
Kelas X PM 2

Pelaksana

Keterangan

Peneliti

Magelang, 19 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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SATUAN LAYANAN
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal/

Jam

Waktu

Pembel

9 Agust 2011

10.15
WIB

Sasaran Kegiatan
Kelas X PM 2

Kegiatan

Materi

Layanan

Kegiatan

Layanan

-

Informasi

Alat Bantu

Manfaat

LCD dan

perilaku

Laptop

Tempat
Kelas X PM 2

Pelaksana

Keterangan

Peneliti

disiplin
-

Akibat
perilaku
indisipliner

Magelang, 19 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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SATUAN LAYANAN
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal/

Jam

Waktu

Pembel

11 Agst 2011

8.30
WIB

Sasaran Kegiatan
Kelas X PM 2

Kegiatan

Materi

Layanan

Kegiatan

Alat Bantu

Layanan

Pelaksanaan

LCD dan

Informasi

OJT di SMK

Laptop

Tempat
Kelas X PM 2

Pelaksana

Keterangan

Peneliti

Negeri 2
Magelang

Magelang, 19 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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SATUAN LAYANAN
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal/

Jam

Waktu

Pembel

16 Agst 2011

10.15
WIB

Sasaran Kegiatan
Kelas X PM 2

Kegiatan

Materi

Layanan

Kegiatan

Alat Bantu

Layanan

Tata tertib

LCD dan

Informasi

peserta OJT

Laptop

Tempat
Kelas X PM 2

Pelaksana

Keterangan

Peneliti

Magelang, 19 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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SATUAN LAYANAN
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal/

Jam

Waktu

Pembel

20 Agst 2011

07.00
WIB

Sasaran Kegiatan
Kelas X PM 2

Kegiatan

Materi

Layanan

Kegiatan

Alat Bantu

Layanan

Pentingnya

LCD dan

Informasi

Kedisiplinan

Laptop

Tempat
Kelas X PM 2

Pelaksana

Keterangan

Peneliti

dalam kegiatan
OJT

Magelang, 19 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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SATUAN LAYANAN
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal/

Jam

Waktu

Pembel

23 Agst 2011

10.30

Sasaran Kegiatan
Kelas X PM 2

WIB

Kegiatan

Materi Kegiatan

Layanan
Layanan
Informasi

- Pemahaman siswa
terhadap kedisiplinan

Alat Bantu
LCD dan

Tempat
Kelas X PM 2

Pelaksana

Keterangan

Peneliti

Laptop

dalam memperiapkan
kegiatan OJT
- Mereview keseluruhan
kegiatan

Magelang, 19 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Dra. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal
26 Juli 2011

Jam

Sasaran

Kegiatan

Materi

Pemb.

Kegiatan

Layanan

Kegiatan

10.15

Kelas X PM 2

WIB

Layanan
Informasi

- Hakikat
kedisiplinan
- Contoh
perilaku
disiplin

Evaluasi
Hasil

Proses

Berdasarkan laiseg tertulis, dapat

Siswa

diketahui bahwa siswa memperoleh

materi yang disampaikan. Namun

pemahaman terhadap materi yang

dalam

disampaikan. Sebagian besar merasa

siswa masih pasif dan malu-malu.

senang

dan

nyaman

cukup

perhatian

mengemukakan

terhadap

perdapat

karena

memperoleh wawasan dan akan
berusaha

untuk

meningkatkan

kedisiplinannya.

Magelang, 26 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Drs. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal
28 Juli 2011

Jam

Sasaran

Kegiatan

Materi

Pemb.

Kegiatan

Layanan

Kegiatan

12.45

Kelas X PM 2

WIB

Evaluasi
Hasil

Proses

Layanan

Faktor yang

Siswa memperoleh pemahaman tentang

Siswa

Informasi

mempengaruhi

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

antusias terhadap kegiatan yang

kedisiplinan

kedisiplinan, serta mampu merefleksikan

diberikan. Dalam menyampaikan

ke dalam diri mereka sendiri. Dari

pendapat

pemahaman

dibandingkan dengan pertemuan

tersebut

siswa

akan

berusaha untuk meningkatkan faktor

mulai

menunjukkan

sudah

lebih

sebelumnya.

positif dan mengurangi faktor negatif

Magelang, 28 Juli 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Drs. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041

aktif
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal
6 Agust 2011

Jam

Sasaran

Kegiatan

Materi

Pemb.

Kegiatan

Layanan

Kegiatan

9.15
WIB

Kelas X PM 2

Evaluasi
Hasil

Proses

Layanan

Unsur

Siswa dapat memahami bahwa

Siswa terlihat begitu semangat

Informasi

Kedisiplinan

dalam kedisiplinan terdapat 4

mengikuti layanan yang diadakan

unsur

oleh

yang berpengaruh, dan

keempat unsur tersebut sangatlah
penting dan berkaitan antara satu
dengan yang lain.

peneliti,

mugkin

hal

itu

disebabkan karena siswa sudah
merasa dekat dengan peneliti. Para
siswa memperhatikan dengan baik
materi yang diberikan oleh peneliti.

Magelang, 6 Agustus 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Drs. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal
9 Agust 2011

Jam

Sasaran

Kegiatan

Materi

Pemb.

Kegiatan

Layanan

Kegiatan

10.15

Kelas X PM 2

WIB

Layanan
Informasi

- Manfaat

Evaluasi
Hasil
dan

Siswa mengikuti kegiatan layanan

perilaku

membedakan mana perilaku disiplin

dengan penuh perhatian. Siswa

disiplin

dan mana perilaku indisipliner, serta

mampu

- Akibat

dapat memahami manfaat dan akibat

memberi contoh, dan menjawab

dari tindakan tersebut.

pertanyaan yang diajukan peneliti.

perilaku

Siswa

mampu

mengenali

Proses

mengajukan

pendapat,

indisipliner

Magelang, 9 Agustus 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Drs. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal
11 Agust 2011

Jam

Sasaran

Kegiatan

Materi

Pemb.

Kegiatan

Layanan

Kegiatan

8.30

Kelas X PM 2

WIB

Evaluasi
Hasil

Proses

Layanan

Pelaksanaan

Siswa mampu memahami bagaimana

Siswa antusias dalam mengikuti

Informasi

OJT di SMK

pelaksanaan kegiatan OJT di SMK

layanan yang diberikan. Selama

Negeri 2

Negeri 2 Magelang. Siswa juga

kegiatan

Magelang

merasa senang karena mendapatkan

memperhatikan dengan seksama

materi baru yang sangat penting

setiap materi yang diberikan.

sebagai

persiapan

ketika

berlangsung

siswa

mereka

mengikuti kegiatan OJT nantinya.

Magelang, 11 Agustus 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Drs. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal
16 Agust 2011

Jam

Sasaran

Kegiatan

Materi

Pemb.

Kegiatan

Layanan

Kegiatan

10.15

Kelas X PM 2

WIB

Evaluasi
Hasil

Proses

Layanan

Tata tertib

Siswa mampu memahami bahwa

Siswa

Informasi

selama kegiatan

dalam

denganberbagai

OJT

berbagai aturan yang harus mereka

kegiatan OJT. Peneliti berusaha

taati, terutama aturan yang berlaku di

untuk meyakinkan mereka bahwa

tempat mereka mengikuti kegiatan

adanya

OJT nantinya.

bagian dari kedisiplinan yang harus

kegiatan

OJT

terdapat

merasa

tata

terbebani

aturan

tertib

selama

merupakan

didasari karena adanya kesadaran
dari diri sendiri.

Magelang, 16 Agustus 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Drs. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal
20 Agust 2011

Jam

Sasaran

Kegiatan

Materi

Pemb.

Kegiatan

Layanan

Kegiatan

07.00

Kelas X PM 2

WIB

Evaluasi
Hasil

Proses

Layanan

Pentingnya

Siswa

memperoleh

pemahaman

Siswa

mampu

Informasi

Kedisiplinan

tentang

pentingnya

kedisiplinan

memahami

dalam kegiatan

dalam kegiatan OJT.

disampaikan.

dengan

mudah

materi

yang

Peneliti

berusaha

OJT di SMK

mengaitkan dengan materi tentang

Negeri 2

kedisiplinan

Magelang

disampaikan

yang
pada

pernah
pertemuan

sebelumnya.

Magelang, 20 Agustus 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Drs. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

No.
1.

Tanggal
23 Agust 2011

Jam

Sasaran

Kegiatan

Materi

Pemb.

Kegiatan

Layanan

Kegiatan

10.30

Kelas X PM 2

WIB

Evaluasi
Hasil

Proses

Layanan

Pemahaman

Siswa

Informasi

siswa terhadap

pemahaman

kedisiplinan

disampaikan peneliti. Siswa merasa

seluruh

dalam

senang dengan materi yang diberikan

disampaikan. Peneliti membeikan

mempersiapkan

dan akan berusaha meningkatkan

kesempatan bertanya lebih banyak

kegiatan OJT

kedisiplinan mereka.

agar siswa benar-benar memahami

mampu
dari

memperoleh
materi

yang

Pada pertemuan terakhir peneliti
juga

mengadakan
materi

review
yang

dari
telah

seluruh materi yang diberikan.

Magelang, 23 Agustus 2011
Mengetahui,
Konselor Sekolah

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Peneliti

Dra. Susilawati

Dra. Awalya, M.Pd, Kons

Drs. Sinta Saraswati, M.Pd, Kons

Kurnia Puji Rahayu

NIP.19620607 198903 2 003

NIP.19601101 198710 2 001

NIP.19600605 199903 2 001

NIM. 1301406041

