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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

1. Latar Belakang 

Sekolah yang merupakan suatu sarana pendidikan diharapkan dapat 

menghantarkan siswa atau peserta didik agar mampu menghadapi perubahan 

jaman. Perkembangan dunia pendidikan terkait dengan berbagai faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan peserta didik. Salah satunya adalah sikap 

kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah.  

Upaya yang harus dilakukan agar sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah tetap terjaga pada diri siswa, harus didukung adanya situasi atau 

lingkungan yang kondusif. Setiap sekolah memiliki aturan atau tata tertib 

yang ada perbedaannya antara sekolah satu dengan yang lainnya, tapi pada 

dasarnya aturan atau tata tertib tersebut adalah sama yaitu untuk menciptakan 

kedisiplinan terhadap warga sekolah serta mencapai predikat sekolah yang 

menjadi teladan. Tata tertib sekolah menjadi salah satu dasar hukum yang 

dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada warga sekolah yang 

melakukan pelanggaran, sanksi tersebut diberikan agar siswa tahu 

kesalahannya dan memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi 

kesalahannya. Saat ini cukup banyak fenomena di kalangan peserta didik 

yang tidak mentaati tata tertib sekolah.  
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Mereka beranggapan bahwa mentaati tata tertib sekolah merupakan tindakan 

yang menyiksa diri dan terkesan ketinggalan jaman.  

Perilaku negatif siswa pada sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah 

dapat berupa pelanggaran tata tertib sekolah. Hal ini dapat berdampak sangat 

negatif terhadap elemen yang ada di sekolah, misalnya terjadinya tawuran 

pelajar, bullying, membolos disaat jam pelajaran sedang berlangsung, 

memakai pakaian yang tidak termasuk dalam aturan sekolah atau pakaiannya 

terlalu kecil dan juga terlambat masuk sekolah. Jenis – jenis pelanggaran 

tersebut sering kali mengisi pemberitaan baik di media cetak maupun media 

eloktronik, sehingga dampaknya akan membawa nama sekolah di pandang 

negatif serta terkesan kurang benar dalam mendidik siswanya. Segi hukuman 

yang diberikan kepada siswa, terkadang tidak sesuai dengan pelanggaran 

yang dilakukan, dalam sebuah berita yang ditayangkan oleh media televisi 

swasta, liputan TRANS 7 (2011) ”seorang siswa di hajar oleh gurunya karena 

menggunakan seragam pramuka pada hari senin”, ironisnya hukuman yang 

diberikan tidak sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh 

siswanya, padahal setelah ditelusuri penyebab siswa itu menggunakan 

seragam pramuka pada hari senin adalah karena siswa tersebut dari kalangan 

keluarga miskin dan tidak punya seragam lagi selain seragam pramukanya 

yang telah usang. Sang guru berdalih bahwa, tindakan yang ia berikan kepada 

siswanya adalah sebatas kewajaran saja, siswa tersebut tidak pernah berganti 

seragam sekolah setiap harinya padahal saat kejadian, siswa tersebut sudah 2 

bulan resmi menjadi murid di sekolahan tersebut sehingga sebagai guru ia 
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merasa perlu memberikan tindakan kepada muridnya yang telah melakukan 

pelanggaran tata tertib sekolah. 

Sekolah  berlomba–lomba untuk dapat mendidik siswanya agar menjadi 

sekolah yang mempunyai pengakuan sebagai sekolah yang teladan bahkan 

bertaraf internasional. Berbagai upaya pun dilakukan oleh pihak sekolah, 

diantaranya melalui sistem penerimaan calon murid baru, pembinaan – 

pembinaan organisasi di dalam sekolah, kerja sama dengan lembaga tertentu 

atau pihak luar guna meningkatkan mutu pendidikan sekolah, aktif dalam 

lomba–lomba tingkat lokal maupun nasional, meningkatkan saran dan 

prasarana yang menunjang kegiatan sekolah hingga membuat tata tertib 

sekolah yang lebih mengikat pada seluruh komponen warga sekolah. 

Permendiknas No.19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

yang berisi: 

a. Sikap kepatuhan siswa menjadi tolak ukur dalam tata tertib sekolah. 

b. Tata tertib pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik, termasuk dalam 

hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; 

c. Petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di 

sekolah/madrasah, serta pemberian sangsi bagi warga yang melanggar 

tata tertib. 

 

Peraturan diatas telah memberikan gambaran bahwa adanya pedoman 

dalam menciptakan tata tertib sekolah. Pedoman itu ditujukan agar warga 

sekolah memiliki batasan–batasan tertentu dalam bersikap dan berperilaku. 

Pemahaman warga sekolah yang baik akan membawa dampak positif 

terhadap pelaksanaan tata tertib sekolah. Namun ada juga dampak 

negatifnya apabila pemahaman terhadap tata tertib sekolah itu kurang baik 

yaitu tingginya tingkat pelanggara tatata tertib sekolah. Disini peneliti 
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menemukan rendahnya sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah 

sehingga terjadi pelanggaran tata tertib sekolah yang tinggi. 

Prayitno (1995: 178) mengungkapkan bahwa,  

Bimbingan kelompok adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling 

berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi 

saran, dan lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya 

bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk 

peserta lainnya. 

 

Pemanfaatan dinamika kelompok akan membantu siswa dalam meningkatkan 

pemahaman sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah. Namun, 

sejauh ini pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling disetiap sekolah 

belum dapat dilihat secara merata. Setiap sekolah memiliki standar tersendiri 

yang menjadi program pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling. 

Proses memasyarakatkan Bimbingan dan Konseling akan terlihat saat siswa 

memiliki masalah, baik itu berhubungan dengan rendahnya pemahaman siswa 

terhadap tata tertib sekolah ataupun dengan administrasi sekolah bahkan juga 

dengan prestasinya. 

Pada umumnya, setiap siswa yang rendah pemahamannya terhadap tata tertib 

sekolah sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan diberikan 

sanksi berupa poin ataupun hukuman langsung. Jika poin yang dikumpulkan 

sudah mencapai nominal tertentu, maka siswa tersebut akan mendapatkan 

peringatan dan juga mendapat surat panggilan dari guru Bimbingan dan 
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Konseling. Siswa tersebut akan mendapatkan layanan Bimbingan dan 

Konseling sesuai jenis pelanggaran yang ia lakukan.  

Siswa yang memiliki tingkat pemahaman rendah pada sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah biasanya dikarenakan masalah tertentu. Masalah-

masalah tersebut bisa dikarenakan timbul dalam diri siswa sendiri atau karena 

faktor lainnya. Adanya bidang bimbingan pribadi sosial akan membantu 

siswa dalam mengatasi masalah ini. 

Pengembangan kehidupan sosial atau bimbingan pribadi-sosial, merupakan 

salah satu bidang bimbingan yang ada di sekolah. Menurut Sukardi(2008) 

mengungkapkan bahwa bidang bimbingan pribadi sosial merupakan usaha 

bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosial sesuai 

penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan. Sedangkan menurut 

Ahmadi (1991:109) bimbingan pribadi sosial adalah seperangkat usaha 

bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi sendiri masalah – 

masalah pribadi dan sosial yang dialaminya, mengadakan penyesuaian pribadi 

dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis – jenis kegiatan sosial 

dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam 

memecahkan masalah – masalah pribadi, rekreasi dan sisoal yang dialaminya. 

Rendahnya sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah merupakan 

bagian dari kelemahan siswa dalam menghadapi konflik dan pergaulan. Hal 

tersebut termasuk dalam bidang bimbingan pribadi sosial. Pelajar atau siswa 

memiliki kecenderungan yang bisa mengarah pada hal negatif dalam setiap 

pergaulan. Perbedaan yang muncul dalam pergaulan dapat menjadi pemicu 

adanya konflik dalam pergaulan. Konflik tersebut dapat berdampak pada 

tingkat pemahaman siswa akan sikap kepatuhannya terhadap tata tertib 

sekolah sehingga akan memicu terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib 

sekolah. Bimbingan pribadi sosial sebagai perangkat usaha dalam membantu 

peserta didik untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. 
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Bimbingan pribadi sosial menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

membantu siswa dalam meningkatkan sikap kepatuhannya terhadpa tata tertib 

sekolah. 

Secara umum, rendahnya sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah 

menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah yang sering 

kali jadi sorotan dalam media masa. Penelitipun tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai penggunaan layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah. 

2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1) Rendahnya pemahaman akan sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah, sehingga terdapat siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib 

sekolah seperti merokok, membolos. 

2) Kurangnya pemahaman akan sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah meskipun dia sudah mendapatkan sanksi atau hukuman 

diantaranya terlambat, tidak menggunakan dasi. 

3) Rendahnya pemahaman akan sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah karena teman – temannya yaitu membolos, merokok di 

lingkungan sekolah. 

4) Terdapat siswa yang masih beranggapan bahwa guru bimbingan dan 

konseling hanya sebagai polisi sekolah 

 



7 
 

3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang diajukan, 

maka penulis membatasi masalah dengan mengkaji mengenai penggunaan 

layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah. 

4. Rumusan Masalah 

Apakah penggunaan layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap 

kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah pada SMA Negeri 1 Seputih 

Agung Tahun Ajaran 2013/2014. 

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui penggunaan layanan bimbingan kelompok dalam 

meningkatkan sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

1) Hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu 

bimbingan dan konseling, khususnya dalam meningkatkan sikap 
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 kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah. 

2) Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, 

pemahaman dan keterampilan penulis dalam bidang penelitian. 

b. Kegunaan secara praktis 

a. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam mengambil suatu kebijakan yang efektif dan tepat 

sasaran dalam menjalankan tata tertib sekolah. 

b. Bagi siswa, sebagai informasi tentang layanan bimbingan kelompok, 

sehingga siswa dapat mengetahui fungsi layanan bimbingan 

kelompok. 

c. Bagi guru bimbingan dan konseling, penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling, terutama layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan pemahaman siswa akan sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah. 

3. Ruang Lingkup 

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar penelitian ini lebih jelas 

dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah: 

1. Ruang lingkup ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu bimbingan dan 

konseling. 

2.   Ruang lingkup objek 

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah mengenai penggunaan  
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layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah. 

3.   Ruang lingkup subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Seputih 

Agung. 

4.   Ruang lingkup wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 

Seputih Agung. 

5.   Ruang lingkup waktu 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilakukan pada semester genap 

tahun ajaran 2013/2014. 

C. Kerangka Pikir 

Menurut Djahiri (2002: 25), tingkat kesadaran atau kepatuhan seseorang 

terhadap tata tertib, meliputi: 1) patuh karena takut pada orang atau 

kekuasaan atau paksaan, 2) patuh karena ingin dipuji, 3) patuh karena kiprah 

umum atau masyarakat, 4) taat atas dasar adanya aturan dan hukuman serta 

untuk ketertiban, 5) taat karena dasar keuntungan atau karena kepentingan, 6) 

taat karena hal tersebut memang memuaskan baginya, 7) patuh karena dasar 

prinsip ethis yang layak universal. 

Sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah menjadi tolak ukur akan 

efektif atau tidak tata tertib sekolah. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh 

siswa menjadi penanda bahwa sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 
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sekolah tersebut rendah. Kurangnya pemahaman yang baik, maka akan 

membuat siswa sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. 

Tata tertib sekolah adalah suatu aturan yang dimiliki dan diterapkan oleh 

setiap sekolah. Bagi masyarakat sekolah, terutama siswa, tata tertib sekolah 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem belajar, bahkan menjadi aturan 

baku yang harus dilaksanakan. Adanya tata tertib sekolah sebagai acuan 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar – mengajar, sehingga pembelajaran telah 

punya aturan baku. Tata tertib sekolah memiliki hukum yang kuat, sehingga 

bagi pelanggara akan mendapatkan sanksi tertentu sesuai dengan jenis 

pelanggaran yang dilakukan. Adanya sanksi yang diberikan adalah sebagai 

peringatan dan hukuman agar hal yang serupa tidak diulangi kembali. 

Namun, pada kenyataannya masih saja ada siswa yang melakukan 

pelanggaran yang sama meskipun sudah pernah mendapatkan sanksi. Hal ini 

mungkin saja terjadi karena setelah mendapatkan sanksi, siswa tidak 

mendapatkan bimbingan atau arahan yang jelas kenapa ia mendapatkan 

sanksi, atau bahkan kurangnya informasi ke siswa tentang tata tertib sekolah. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1993:37), mengemukakan bahwa ” 

Sikap kepatuhan adalah bentuk perilaku dari pelaksanaan tata tertib sekolah. 

Peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah 

laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang 

mendukung pendidikan.”.  Hal ini menunjukkan bahwa tata tertib sekolah 

memang menjadi suatu aturan baku yang harus ada disetiap sekolah. Suasana 

yang mendukung proses pendidikan diharapkan akan tercipta dengan adanya 
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kesadaran masyarakat untuk mentaati tata tertib sekolah. Sehingga, prestasi 

yang baikpun akan diperoleh sekolah tersebut, khususnya siswa yang menjadi 

pelaku utama dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. 

Hal yang serupa juga tertuang dalam informasi pada Mandala (1993:21) 

menegaskan bahwa:  

“Sikap kepatuhan siswa menjadi tolak ukur dalam tata tertib. Peraturan tata 

tertib sekolah secara operasional untuk mengatur perilaku atau sikap siswa, 

dalam peraturan tata tertib sekolah dikemukakan hal – hal yang diharuskan, 

dianjurkan dan tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan 

sekolah.”. 

 

Sikap kepatuhan siswa merupakan aplikasi nyata dari tata tertib sekolah. 

Secara khusus, tata tertib sekolah ditekankan pada siswa. Siswa merupakan 

bagian penting dalam proses pendidikan yang ada dalam sekolah tersebut. 

Bahkan, dengan adanya siswa yang mentaati tata tertib sekolah dengan baik, 

maka sekolah tersebutpun akan merasakan manfaatnya. Sekolah tersebut akan 

menjadi percontohan bagi sekolah yang lain. Namun, proses untuk 

menjadikan sekolah tersebut sebagai percontohan bukanlah hal yang singkat. 

Rendahnya sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah menjadi faktor 

utama yang harus diselesaikan oleh pihak sekolah. 

Berdasarakan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan masalah rendahnya sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah pada SMA Negeri 1 Seputih Agung, sehingga sering terjadi 

pelanggaran tata tertib sekolah diantaranya: Siswa terlambat masuk sekolah, 

menggunakan pakaian sekolah tidak sesuai aturan, membolos, merokok 

dilingkungan sekolah, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, siswa masih 
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melakukan pelanggaran yang sama meskipun sudah pernah mendapatkan 

sanksi. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, guru dan konselor sekolah dapat 

memberikan rancangan layanan bimbingan bagi siswa yang memerlukannya, 

baik layanan individu maupun kelompok. Layanan yang materinya lebih 

banyak menyangkut kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah menuntut peran 

guru lebih besar sebagai pelaku untuk mensosialisasikannya, sedangkan 

pelayanan yang menuntut pengembangan motivasi, minat, sikap dan 

manajemen waktu menuntut lebih banyak konselor. 

Bimbingan dan Konseling memiliki banyak fungsi, diantaranya fungsi 

Preventif(pencegahan) dan fungsi Penyembuhan. Kedua fungsi tersebut 

mempunyai peran penting sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang 

sikap kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah. Bimbingan yang diberikan 

pun harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Layanan 

Bimbingan Kelompok, menjadi salah satu cara yang dipandang tepat untuk 

digunakan dalam menangani permasalahan ini. Layanan bimbingan kelompok 

merupakan suatu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa dengan 

tujuan mengembangkan potensi siswa, mampu mandiri untuk mengatasi 

masalahnya, dan dapat melakukan penyesuaian diri secara positif. 

Menurut Prayitno (1995: 61), Bimbingan kelompok diartikan sebagai 

upaya untuk membimbing kelompok-kelompok siswa agar kelompok itu 

menjadi besar, kuat dan mandiri, dengan memanfaatkan dinamiaka 

kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bimbingan dan konseling. 

Bimbingan kelompok terlaksana apabila topik yang dibicarakan adalah 

berupa topik umum. 
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Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan sebagai upaya untuk 

menciptakan suatu kelompok yang baik dan kuat sehingga mampu mengatasi 

masalahnya secara mandiri. Adanya topik umum yang diangkat sebagai acuan 

bahwa permasalahan tersebut merupakan hal yang sebenarnya sering terjadi, 

namun terkadang sering terlupakan untuk diselesaikan. Dinamika kelompok 

sebagai bahan untuk mencapai tujuan – tujuan dari bimbingan dan konseling 

yang dilaksanakan. 

Menurut Hartinah (2009:06), bimbingan kelompok bermaksud 

memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media dalam upaya 

membimbing individu-individu yang memerlukan. Dalam dinamika 

kelompok yang diisi dengan bimbingan, diharapkan peserta didik tersebut 

dapat memperkembangkan diri kearah pemecahan masalah yang 

dihadapinya. 

 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok bertujuan mengajak para siswa  

untuk bersama-sama mengemukakan pendapat tentang sesuatu dan 

membicarakan topik-topik penting, mengembangkan nilai-nilai tentang topik 

tersebut, dan mengembangkan langkah-langkah bersama untuk menangani 

permasalahan yang dibahas dalam kelompok.  

Bimbingan kelompok selain dapat membuahkan hubungan yang baik di 

antara anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi antar-individu, 

pemahaman berbagai situasi, dan kondisi lingkungan, juga dapat 

mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk mencapai hal-hal yang 

diinginkan sebagaimana terungkap dalam kelompok.  

Peserta kegiatan kelompok saling berinteraksi, berkerjasama, bebas 

mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain serta apa 
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yang dibicarakan akan bermanfaat bagi setiap anggota kelompok. Adanya 

sikap dan kepatuhan siswa dalam mentaati tata tertib sekolah bukanlah hal 

yang terjadi dengan begitu saja, namun ada faktor lain yang 

mempengaruhinya. Lingkungan menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhinya.  

Menurut Ahmadi (2002: 172), lingkungan yang terdekat banyak memiliki 

peranan dalam pembentukan dan perubahan sikap, yaitu: 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap 

terbentuk dalam hubungannya dengan suatu obyek, orang, kelompok, 

lembaga, nilai, melalui hubungan antar individu, hubungan di dalam 

kelompok, komunikasi surat kabar, buku, poster, radio, televisi dan 

sebagainya. 

  

Peserta didik dalam kegiatan kelompok akan menciptakan hubungan 

kelompok. Interaksi dari setiap peserta didik menjadi awal munculnya 

hubungan kelompok yang baik. Pemimpin kelompok menjadi orang yang 

sangat berpengaruh dalam proses terjadinya hubungan dalam kelompok, 

sehingga arah dari hubungan kelompok tersebut dapat dikendalikan oleh 

pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok yang baik hendaknya teliti dan 

adil dalam mencermati hubungan yang timbul, sehingga kesan yang 

kemungkinan dapat menimbulkan konflik dalam kelompok dapat 

dihindarkan. 
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Sedangkan menurut Gerungan (2000: 155-156), pembentukan dan perubahan 

sikap dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern, yaitu: 

Faktor intern erat hubungannya dengan motif-motif dan sikap yang bekerja 

didalam diri kita pada waktu itu, dan yang mengarahkan minat perhatian 

kita terhadap obyek-obyek tertentu. Dalam faktor ekstern sikap dapat 

dibentuk dan dapat diubah dalam interaksi kelompok, dimana terdapat 

hubungan timbal balik yang langsung antara manusia karena komunikasi, 

dimana terdapat pengaruh (hubungan) langsung dari satu pihak saja. 

 

Pemimpin kelompok membantu peserta didik untuk berinteraksi dalam 

kelompok. Pemimpin kelompok akan mengarahkan peserta didik sehingga 

terjadi hubungan timbal balik antar peserta didik maupun terhadap pemimpin 

kelompok. Sikap yang berbeda-beda dari setiap peserta didik, akan dirubah 

menjadi sikap yang sesuai dengan tujuan dibentuknya kelompok. Interaksi 

dalam kelompok diharapkan mampu untuk merubah sikap yang selama ini 

tidak sesuai, sehingga peserta didik dapat memperbaiki sikapnya dalam 

berinteraksi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan 

perubahan sikap dan kepatuhan mentaati tata tertib sekolah  tersebut tidak 

dapat terjadi dengan sendirinya, bisa terbentuk di dalam kelompok atau 

hubungan di dalam kelompok. Maka bimbingan kelompok diperkirakan 

efektif untuk meningkatkan sikap kepatuhan siswa dalam mentaati tata tertib 

sekolah, peningkatan sikap dipengaruhi oleh faktor intern yaitu berkaitan 

dengan minat seseorang terhadap objek yang diamatinya dan dipengaruhi 

oleh faktor ekstern yaitu melalui interaksi kelompok. Dalam bimbingan 

kelompok terdapat interaksi kelompok antar konselor, dan peserta bimbingan. 
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Berdasarkan uraian di atas timbul kerangka pikir untuk meningkatkan sikap 

kepatuhan siswa dalam mentaati tata tertib sekolah, sehingga akan terbentuk 

kesadaran untuk disiplin yang akan membawa dampak pada pengurangan 

terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa. Peneliti 

dapat menggunakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yaitu 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan sikap kepatuhan siswa terhadap 

tata tertib sekolah.  

Untuk lebih memperjelas maka kerangka pikir dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Kerangka Pikir 

 

Dari gambar 1.1 kerangka pikir di atas dapat dilihat sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah yang rendah/sedang. Peneliti mencoba 

menggunakan layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan sikap 

kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah, sehingga sikap kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah menjadi sedang/tinggi. Peneliti berharap dengan 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini dapat membuat siswa sadar 
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akan pentingnya kedisiplinan, sehingga siswa mampu mengembangkan 

potensinya serta meraih prestasi yang baik dengan maksimal. 

D. Hipotesis 

Menurut Hadi (1985:63), hipotesis adalah “dugaan yang mungkin benar / 

mungkin salah. Hipotesis ditolak jika palsu dan diterima jika fakta – fakta 

membenarkannya”. Sedangkan menurut Arikunto (2010:110) hipotesis adalah 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hipotesis adalah dugaan yang sifatnya sementara, sehingga diperlukan 

pembuktian guna memastikan kebenaran dari dugaan tersebut. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah pelanggaran tata tertib sekolah dapat 

dikurangi dengan layanan bimbingan kelompok. 

Berdasarkan hipotesis penelitian di atas, penulis mengajukan hipotesis 

statistik penelitian sebagai berikut: 

Ho : ” Layanan bimbingan kelompok tidak dapat meningkatkan sikap 

kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah pada SMA Negeri 1 

Seputih Agung tahun pelajaran 2013/2014.” 

Ha : ” Layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap kepatuhan 

siswa terhadap tata tertib sekolah pada SMA Negeri 1 Seputih Agung 

tahun pelajaran 2013/2014.” 

 

 


