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BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensiyang 
dimiliki manusia.Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama 
dalammeningkatkan segenap potensi anak-anak bangsa yang 
berkualitas.Berbagaipartisipasi dari keluarga dan masyarakat juga memberikan 
dukungan bagipengembangan potensi dalam pendidikan, yang kesemuanya ini 
diharapkan dapatmemajukan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih. Kualitas 
pendidikanyang baik akan memajukan pembangunan nasional terwujudnya sosok 
manusiautuh. 

Menurut Zainal Aqib (2011: 117-118) menyatakan masalah disiplin di kelas 
ataudi sekolah antara lain: (a) makan di kelas, (b) membuat suara gaduh, (c) 
berbicarasaat bukan gilirannya, (d) lamban, (e) kurang tepat waktu, (f) mengganggu 
siswa,(g) agresif, (h) tidak rapi, (i) melakukan ejekan, (j) lupa, (k) tidak 
memerhatikan,(l) membaca materi lain, dan (m) melakukan hal lain. Berdasarkan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syupriadi yang skripsinya berjudul 
Kesadaran Etika Siswa Kelas VII di di SMP Negeri 19 Kota Jambi Tahun 2014.Yang 
mana judul tersebut ada kaitan dengan judul skripsi yang saya buat. Dan hasil hasil 
penelitiannya menyimpulkan bahwa etika siswa keas VII yang mencangkup 3 aspek 
yaitu berpakaian, berbicara dam bertingkah laku menghasilkan baik dengan hasil 
persentase rata-rata 85,3%, akan tetapi sebagian kecilnya ada siswa yang dalam etika 
berpakaian, berbicara dan bertingkah laku tidak baik. 

Pemakaian seragam dikeluarkan, tidak rapi. Selain observasi awal, peneliti juga 
melakukan wawancara awal terhadap guru, siswa dan hasil penelitian sebelumnya , 
rendahnya disiplin terdapatfaktor penyebabnya. Dari hasil problem assesment, observasi 
dan wawancara peneliti ingin memperdalam persepsi siswa terhadap layanan 
penguasaan konten di SMP Negeri 19 Kota Jambi”. 
B. Batasan Masalah 
1. Siswa yang diteliti adalah siswa kelas VII yang memiliki rendahnya kedisplinan di 

SMP Negeri 19 Kota Jambi. 
2. Faktor Internal penyebab rendahnya kedisplinan siswa kelas VII di SMP Negeri 19 

Kota Jambi berasal dari kebiasaan, minta, perilaku, nilai dan moral, dan 
3. Faktor Eksternal penyebab rendahnya kedisplinan siswa kelas VII di SMP Negeri 19 

Kota Jambi berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hubungan dengan 
teman dan mata pelajar. 

C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah 

dalampenelitian ini adalah: “persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten di 
SMP Negeri 19 Kota Jambi?”. 
D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten di SMP Negeri 19 Kota 
Jambi. 
E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk mengetahui 

persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten di SMP Negeri 19 Kota Jambi dan 
mengetahui tujuan disiplin. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti 

Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya kedisiplinan siswa di SMP Negeri 
19 Kota Jambi. 

b. Bagi guru 
Dapat digunakan oleh guru untuk mendampingi dan membantu meningkatkan 
kedisiplinan siswa. 

c. Bagi Kepala Sekolah 
Dapat memberikan masukan kepada sekolah terhadap kedisiplinan siswanya. 

F. Anggapan Dasar 
Adapun yang menjadi asumsi atau anggapan dasar pada penelitian ini adalah : 

1. Orang tua memiliki peran dalam memperbaiki dan meningkatkan kedisplinan 
siswa yang mengalami rendahnya kedisiplinan. 

2. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan dukungan perhatian orang 
tua siswa. 

G. Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai beikut : 

1. Pada kualitas manakah persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten 
dilihat dari materi tentang kemampuan belajar di SMP Negeri 19 Kota Jambi? 

2. Pada kualitas manakah persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten 
dilihat dari materi tentang motivasi belajar di SMP Negeri 19 Kota Jambi? 

3. Pada kualitas manakah persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten 
dilihat dari Materi tentang sikap dan kebiasaan belajar di SMP Negeri 19 Kota 
Jambi? 

H. Definisi Operasional 
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya menentukan, 
mengenali untuk menemukan faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab 
rendahnya disiplin siswa di di SMP Negeri 19 Kota Jambi. 

2. Pengertian Rendahnya kedisplinan adalah  adalah beberapa perilaku yang 
mendapatkan sifat-sifat buruk dari sedikitnya siswa/i  dalam mematuhi disiplin 
disekolah berlangsung, misalnya seseorang siswa/i dalam keadaan belajar tetapi 
mereka tak begitu banyak memperhatikan pelajaran, baju tidak dimasukin, pada 
hari senin saat upacara tidak memakai dasi dan topi dan lainnya. 

3. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya rendah belajar adalah faktor internal 
dan eskternal. Internal terdiri dari : kebiasaan, perilaku, minat, nilai dan moral. 
Sedangkan eksternal, terdiri dari : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 
hubungan dengan teman dan mata pelajaran. 
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I. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II. KAJIAN TEORI 
A. Tinjauan tentang Kedisiplinan 

Menurut Maria J Wantah istilah disiplin diturunkan dari kata latin:disciplina 
yang berkaitan dengan langsung dengan langsung dengan dua istilahlain, yaitu discere 
(belajar) dan discipulus (murid). Disciplina dapat berarti apayang disampaikan oleh 
seorang guru kepada murid. Oleh sebab itu disiplinberarti cabang ilmu tertentu seperti 
dalam istilah disiplin ilmiah. MenurutSirinam S Khalsa (2008: xix) mengungkapkan 
bahwa kata disiplin mempunyaiakar pada pada kata disciple dan berarti “mengajar atau 
melatih.” Salah satudefinisi adalah “melatih melalui pengajaran atau pelatihan”. 
Disiplinmerupakan bagian dari proses berkelanjutan pengajaran atau pendidikan. 
B. Unsur-Unsur Pokok Disiplin 

Emile Durkheim (1990: 93-95) ada dua unsur semangat 
disiplin.Pertama,keinginan akan adanya keteraturan. Karena kewajiban dalam keadaan 
yangsama akan selalu sama, dan karena kondisi-kondisi pokok kehidupan banyakyang 
telah pasti dan berlaku setiap orang, misalnya: jenis kelamin, statuspekerjaan, dan 
situasi sosial, maka tampaknya akan mustahil bahwa seseorangakan merasa senang bila 
orang tersebut bisa memenuhi kewajibannya tetapimenolak hal-hal yang sifatnya teratur 
dan terbiasa. Kedua, semangat disiplinmengandung apa yang disebut keinginan yang 
tidak berlebih-lebihan danpenguasaan diri. Seorang anak tidak mempunyai perasaan 
bahwa kebutuhankebutuhannyapunya hambatan yang wajar. 
C. Faktor Penyebab Rendahnya Disiplin 
Rendahnya disiplin juga disebabkan oleh  banyaknya faktor-faktor yang memberi 
motivasi kepada individu untuk berperilaku disiplin, di bawah ini adalah faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembentukan kedisiplinan, antara lain : 

1. Faktor Internal 
Faktor internal atau istilahnya faktor endogen ialah faktor yang dibawa oleh individu 
sejak dalam kandungan hingga lahir, jadi merupakan faktor dari dalam diri individu. 
Faktor ini meliputi :  

1) Faktor Pembawaan 
2) Faktor Pola Pikir yang Salah 
3) Faktor Kurang Motivasi 

2. Faktor Ekstern 
Yaitu faktor dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi sikap disiplin, 
faktor ini meliputi : 
1) Latihan/ Pembiasaan yang Salah Diterapkan 
2) Faktor Lingkungan Tidak Mendukung 
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D. Bentuk-Bentuk Kedisiplinan 
Menurut Maman Rachman (1997: 199) peraturan menunjukkan padapatokan 

atau standar yang sifatnya umum yang harus dipenuhi oleh siswa. Misal:siswa harus 
mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan ataudiperintahkan oleh guru: 
menulis jawaban pertanyaan guru jika guru telahmemerintahkannya; memberi jawaban 
jika telah menunjuknya. 

Menurut Suharsimi Arikunto (Maman Rachman. 1997: 199) tata tertibmenunjuk 
pada patokan atau standar untuk aktivitas khusus.Misal; penggunaanpakaian seragam; 
mengikuti upacara bendera; peminjaman buku perpustakaan.Menurut Emmer dan 
koleganya, 1984 (Anita E. Woolfolk dan Lorraine McCune-Nicolich, 2004: 479-480) 
mencantumkan empat masalah khisus yang dapatmengancam semua system 
manajemen.Masalah pertama adalah siswa yang jarangmenyelesaikan tugas. Masalah 
kedua adalah siswa yang selalu melanggarperaturan yang sama. Contoh, Mereka selalu 
lupa materi (bahan) atau bicaratanpa mengangkat tangan.Masalah ketiga, siswa 
penentang, yang bersikapmemusuhi dapat menimbulkan masalah sebenarnya bagi 
guru.Masalah keempatadalah kekerasan atau penghancuran properti. 
E. Cara untuk Mencapai Disiplin yang Baik 

Berbagai cara untuk mencapai disiplin di sekolah yang dilakukan olehguru 
maupun dari diri siswa itu sendiri. Menurut Sudarwan Danim (2011: 141)metode dasar 
untuk memnbentuk disiplin diri adalah membangun komitmenuntuk menegakkan 
disiplin. Komitmen ini meruapakan kesiapan menhadapitantangan untuk menyelesaikan 
pekerjaan dengan limit waktu sangat dekat. 

 
BAB III. METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah deskriptif  artinya 
penelitian untuk menjelaskan peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang. 
Menurut Sutja, dkk (2014:86) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
berusaha mengembangkan keadaan subyek saat itu atau menggambarkan lapangan 
sebagaimana adanya. Keadaan atau gejala yang diteliti merupakan keadaan yang 
sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Arikunto (2003:291) menyatakan bahwa 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 
informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan sejak menurut apa adanya 
saat penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut di atas dirangkum bahwa penelitian 
deskriptif itu bukan terbatas pengumpulan data saja, tetapi melihat, meninjau dan 
menggambarkan objek yang diteliti sebagaimana adanya dan menarik kesimpulan, 
setelah melakukan analisis terhadap data. 

    
B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 
Menurut Sutja, dkk (2014:87), papulasi adalah wilayah atau 

karateristik tertentu dari yang diteliti. Dari pendapat di atas populasi juga 
disebut subyek penelitian. Subyek penelitian pada penelitian ini adalah suatu 
jalan yang ditempuh dalam suatu penelitian untuk menentukan subyek akan 
diteliti. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 19 Kota 
Jambi yang berjumlah 120 orang siswa. 
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2. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menurut 

Arikunto, (2003:185) besarnya populasi dan sampel bila subjeknya kurang dari 
100, lebih baik diambil seluruhnya, selanjutnya bila subjeknya lebih dari 100 
dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% dari populasi. 

Berdasarkan persamaan diatas maka sampel penelitian adalah 60% dari 
jumlah populasi sebanyak 120 orang atau sebanyak 72 orang.  

C. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari siswa yang berkenaan 
dengan pendapatnya tentang persepsi siswa terhadap layanan penguasaan 
konten di SMP Negeri 19 Kota Jambi.  

b. Data sekunder  adalah data penunjang yang diperoleh dengan mempelajari 
literatur-literatur yang erat hubungannya dengan penelitian ini dan juga 
bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 
Sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 19 

Kota Jambi. 
 

D. Alat Pengumpul Data 
Kisi-kisi angket dapat dilihat pada table berikut : 

Variabel Indikator Deskriptor 
Nomor 

Item 

Persepsi Siswa 
Terhadap 
Layanan 
Penguasaan 
Konten 

1. Materi tentang 
kemampuan belajar 

a. Pengembangan 
Belajar 

b. Keterampilan belajar 
c. Belajar dengan baik 

 
1 – 5 

 6 – 10 
11 – 14 

2. Materi tentang 
motivasi belajar 

a. Motivasi internal 
b. Motivasi eksternal 

15 – 19 
20 – 24 

3. Materi tentang 
sikap dan 
kebiasaan belajar 

a. Keinginan belajar 
b. Proses belajar 
c. Sumber belajar 

25 – 30 
31 – 33 
34 – 37 

Jumlah 37 

 
E. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisa data yang terkumpul digunakan teknik presentase (%), 
Sutja, dkk, (2014:106) dengan formula sebagai berikut: 

 
 
Keterangan :  
P = Presentase yangdihitung. 
 F   = Jumlah frekuensi yang diperoleh dari yang menjawab 
 N   = Jumlah frekuensi dari keseluruhan data 

 

%100X
fn
fx

P
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Sedangkan untuk menentukan tingkat persepsi siswa terhadap layanan penguasaan 
konten di SMP Negeri 19 Kota Jambi diambil dengan menjumlahkan kecendrungan 
jawaban sesuai dari skor rata-rata persentase yang selanjutnya dibandingkan dengan 
skor yang seharusnya dicapai berdasarkan kategori penafsiran persentase pada aspek 
kualitas. Sutja, dkk (2015:115) sebagai berikut : 

Persentase (%) Aspek Kualitas 
89  -  100 
60  -  88 
41  -  59 
12  -  40 

<  12 

Sangat baik 
Baik 
Sedang 
Kurang Baik 
Tidak Baik 

 
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 

Data hasil penyebaran angket dideskripsikan pada tabel dibawah ini : 
No 

Item 
Jawaban  No 

Item 
Jawaban 

Ya Tidak Jumlah  Ya Tidak Jumlah 
1. 33 20 53  16. 3 50 53 
2. 23 30 53  17. 1 52 53 
3. 9 44 53  18. 2 51 53 
4. 13 40 53  19. 2 51 53 
5. 6 47 53  20. 9 44 53 
6. 40 13 53  21. 4 49 53 
7. 37 16 53  22. 11 42 53 
8. 8 45 53  23. 4 49 53 
9. 26 27 53  24. 3 50 53 
10. 34 19 53  25. 7 46 53 
11. 14 39 53  26. 4 49 53 
12. 4 49 53  27. 6 47 53 
13. 3 50 53  28. 5 48 53 
14. 10 43 53  29. 11 42 53 
15. 3 50 53  30. 2 51 53 

 
B. Hasil Penelitian 

Uraian berikut ini mengungkapkan tentang faktor penyebab rendahnya 
kedisiplinan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi yang terdiri dari faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari proses internalisasi diri yang 
keliru dan ketidak mampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan 
faktor eksternal terdiri dari kondisi keluarga yang  berantakan, kurangnya perhatian dari 
orang tua, status ekonomi orang tua rendah, kedisplinan yang kurang tepat, lingkungan 
sekolah tidak mendukung, dan lingkungan sekitar yang tidak baik. 

No 
Item 

Jawaban Jumlah 
Ya Tidak F % 

 F % F % 

1. 33 62 20 38 53 100 
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2. 23 43 30 57 53 100 
3. 9 17 44 83 53 100 
4. 13 25 40 75 53 100 
5. 6 11 47 89 53 100 
6. 40 75 13 25 53 100 
7. 37 70 16 30 53 100 
8. 8 15 45 85 53 100 
9. 26 49 27 51 53 100 
10. 34 64 19 36 53 100 
11. 14 26 39 74 53 100 
12. 4 8 49 92 53 100 
13. 3 6 50 94 53 100 
14. 10 19 43 81 53 100 
15. 3 6 50 94 53 100 
16. 3 6 50 94 53 100 
17. 1 2 52 98 53 100 
18. 2 4 51 96 53 100 
19. 2 4 51 96 53 100 
20. 9 17 44 83 53 100 
21. 4 8 49 92 53 100 
22. 11 21 42 79 53 100 
23. 4 8 49 92 53 100 
24. 3 6 50 94 53 100 
25. 7 13 46 87 53 100 
26. 4 8 49 92 53 100 
27. 6 11 47 89 53 100 
28. 5 9 48 91 53 100 
29. 11 21 42 79 53 100 
30. 2 4 51 96 53 100 
Jmlh 337 638 1253 2362 1590  
Rata2  21  79   

 
1. Faktor Internal sebagai Penyebab rendahnya kedisiplinan pada Siswa 

Kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi 
Faktor internal penyebab rendahnya kedisiplinan pada siswa kelas VII di SMP 

Negeri 19 Kota Jambi yang diungkap melalui penelitian ini tertera pada tabel berikut. 
a. Faktor Pembawaan 

Faktor pembawaan penyebab rendahnya kedisiplinan pada siswa di SMP Negeri 
19 Kota Jambi diungkapkan melalui penelitian ini terdiri dari saya tidak mengikuti 
upacara bendera tanpa alasan, kebiasaan saya meludah di dalam kelas, saya tidak pernah 
membuang sampah pada tempatnya, dan disaat saya meminjam barang orang lain, saya 
lupa untuk mengembalikannya.  

Berdasarkan tabel. 7 ternyata faktor pembawaan  sebagai penyebab rendahnya 
kedisiplinan pada siswa kelas VII SMP Negeri 19 Kota Jambi adalah sebagian besar 
(62,2%) disebabkan oleh saya tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan.  
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Sedangkan penyataan nomor item 3dan 4 sebagian kecil penyebab rendahnya 
kedisiplinan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi (17% dan 24,5%). 
Dengan demikian dapat di katakan bahwa faktor penyebab rendahnya kedisiplinan pada 
siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi sebagian kecil (36,79%) disebabkan oleh 
faktor pembawaan. 

b. Faktor Pola Pikir yang Salah 
Faktor pola pikir yang salah sebagai penyebab rendahnya kedisiplinan pada 

siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi yang diungkapkan melalui penelitian ini 
terdiri dari saya berani menggantikan nilai lapor saya dengan berbagai cara agar 
mendapatkan pujian dari orang tua dan orang lain, saya selalu membuat surat izin palsu 
yang bertujuan untuk bolos sekolah, setiap jadwal piket giliran saya, saya tidak pernah 
piket, dan saya berfikir orang selalu menyalahkan apa yang saya lakukan.  

Berdasarkan tabel. 8 ternyata faktor pola pikir yang salah sebagai penyebab 
rendahnya kedisiplinan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi adalah 
sebagian besar disebabkan oleh saya selalu membuat surat izin palsu yang bertujuan 
untuk bolos sekolah dan setiap jadwal piket saya, saya tidak pernah piket. 

c. Faktor Kurangnya Motivasi 
Faktor kondisi keluarga yang berantakan sebagai penyebab rendahnya 

kedisiplinan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi yang diungkap melalui 
penelitian ini terdiri dari  saya meninggalkan sekolah tanpa izin karna saya malas untuk 
sekolah, saya mempensilkan celana saya dan tidak memakai baju yang tidak ada 
lambing sekolah, karna orang tua saya tidak mempedulikan penampilan saya, Saya 
mencoret-coret pakaian sekolah saya agar terlihat keren dan gaul, Orang tua saya tidak 
pernah menanyakan saya ada PR dari guru atau tidak, Saya tidak pernah lengkap dalam 
berseragam sekolah, karna menurut saya seragam sekolah tidak keren, Saya tidak 
pernah mengikutin upacara setiap hari senin karna saya bangun kesiangan, Tidak ada 
motivasi atau dorongan dari orang tua saya dalam hal masalah agama, Orang tua saya 
tidak memperdulikan keadaan saya di sekolah, dan Setiap kali ada kegiatan keagamaan 
saya tidak pernah ikut karna saya tidak tertarik dengan kegiatan tersebut. 
Berdasarkan tabel .9 di atas dapat dikatakan bahwa faktor kurangnya motivasi sebagai 
penyebab rendahnya kedisiplinan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi 
dari sebagian besar (64,2%) disebabkan oleh Saya mempensilkan celana saya dan tidak 
memakai baju yang tidak ada lambing sekolah, karna orang tua saya tidak 
mempedulikan penampilan saya. 

2. Faktor Eksternal sebagai Penyebab rendahnya kedisiplinan pada Siswa 
Kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi 

a. Faktor Latihan/ Pembiasaan yang Salah Diterapkan 
Faktor latihan/pembiasaan yang salah diterapkan sebagai penyebab rendahnya 

kedisiplinan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi yang diungkapkan 
melalui penelitian ini terdiri dari Saya datang ke sekolah selalu terlambat atau tidak 
tepat waktu, Bersikap tidak sopan kepada kepala sekolah, guru, karyawan atau siswa 
lain di lingkunan sekolah, Saya mencontek dan melihat buku di saat ujian, Saya 
meninggalkan kelas di saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa izin dengan guru 
yang sedang mengajar, Orang tua saya tidak pernah mengajar atau membiasakan saya 
menjalankan ibadah, dan Saya sudah terbiasa tanpa ada kasih saying dari orang tua dan 
orang sekitar.  

b. Faktor Lingkungan Tidak Mendukung 
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Faktor lingkungan tidak mendukung sebagai penyebab rendahnya kedisiplinan 
pada siswa kelas VII di SMP Negeri 19 Kota Jambi yang diungkapkan melalui 
penelitian ini terdiri dari Tidak hadir dalam kegiatan ekstrakulikuler yang dipilihnya, 
Saya tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) yang diberikan oleh guru, 
Teman saya selalu mengajak, membawa dan menghisap rokok dilingkungan sekolah, 
Teman saya mengajak saya untuk memeras teman saya yang lemah, Saya mencoret-
coret meja, tembok dan bangku kelas yang ada di lingkungan sekolah, System 
pengajaran yag diberikan oleh guru yang membuat saya bolos dan malas belajar,  dan 
Tidak ada yang memberikan contoh kepada saya bagaimana cara disiplin yang baik.  
C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan analisis reduksi persentase 
maka hasil penelitian menemukan, bahwa faktor yang menjadi sumber rendahnya 
kedisplinan yang dirasakan oleh responden dengan proporsi sebagai berikut : 

1. Faktor Internal Penyebab rendahnya kedisiplinan Pada Siswa Kelas VII di SMP 
Negeri 19 Kota Jambi 
Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan analisis reduksi persentase 

Jumlah untuk indikator Faktor Internal ini sebagian besar (79%), yang terdiri dari 3 
item. Yang pertama Faktor Pembawaan sebesar (29%), yang kedua Faktor Pola Pikir 
yang Salah sebesar (34%) dan yang ketiga faktor Kurangnya Motivasi sebesar (16%). 

2. Faktor Eksternal Penyebab rendahnya kedisiplinan Pada Siswa Kelas VII di 
SMP Negeri 19 Kota Jambi 

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan analisis reduksi persentase jumlah 
untuk indikator Faktor Eksternal ini Tidak ada hanya (21%), yang terdiri dari 2 item. 
Yang pertama Faktor Latihan/pembiasaan yang Salah Diterapkan hanya sebesar (11%) 
dan yang kedua Faktor Lingkungan Tidak Mendukung hanya sebesar (11%) juga. 
 
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi siswa terhadap layanan 
penguasaan konten di SMP Negeri 19 Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten yang berkaitan dengan materi 

tentang kemampuan belajar di SMP Negeri 19 Kota Jambi berada pada kualitas 
“baik” (77.9%). Hal ini berarti materi tentang kemampuan belajar sudah baik dan 
diharapkan dapat lebih ditingkatkan demi perbaikan layanan selanjutnya.  

2. Persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten di SMP Negeri 19 Kota Jambi 
yang berkaitan dengan materi tentang motivasi belajar berada pada kualitas “baik”  
(82,2%). Hal ini menandakan bahwa motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan 
melalui layanan penguasaan konten.  

3. Persepsi siswa terhadap layanan penguasaan konten yang berkaitan dengan materi 
tentang sikap dan kebiasaan belajar di SMP Negeri 19 Kota Jambi berada pada 
kualitas “baik” (80.4%). Hal ini berarti materi tentang sikap dan kebiasaan belajar 
sudah baik dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan demi perbaikan layanan 
selanjutnya.  
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B. Saran 
1. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait terutama kepala sekolah, wali kelas, 

guru bidang studi, dan orang tua, agar dapat mengontrol siswa dengan baik sehingga 
tujuan pembelajaran disekolah dapat tercapai dengan baik. 

2. Berdasarkan kesimpulan penelitian terhadap layanan penguasaan konten di atas, 
maka guru pembimbing disarankan untuk dapat meningkatkan lagi mutu layanan 
melalui pemilihan pokok bahasan/materi yang lebih menarik minat siswa atau yang 
masih aktual dan hangat dibicarakan pada saat sekarang dan akan datang. Misalnya, 
keterampilan membaca efektif dan meringkas pelajaran diberikan pada awal 
semester / menjelang ujian dan sebagainya. Guru pembimbingpun seyogyanya dapat 
menggunakan guru kelas dan guru mata pelajaran sebagai sumber informasi 
berkenaan dengan kondisi siswa di sekolah. 

3. Terhadap kesimpulan layanan yang berkenanaan dengan materi layanan penguasaan 
konten, guru pembimbing disarankan untuk dapat mempertahankan hasil penelitian 
ini. Dianjurkan untuk dapat menggunakan moment-moment yang selaras untuk 
mengsignifikasikan waktu layanan penguasaan konten kepada siswa secara efektif 
dan edukatif telah mengelompokkan waktu-waktu kegiatan layanan berdasarkan 
kebutuhan siswa akan layanan itu sendiri.  
 

C. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Bimbingan Konseling 
Implikasi hasil penelitian ini terhadap dunia bimbingan dan konseling adalah 

bahwa dalam penyelengaraan layanan penguasaan konten bimbingan dan konseling, 
kondisi persepsi siswa akan membawa turut mempengaruhi tujuan / hasil yang ingin 
dicapai dari kegiatan layanan yang dilangsungkan. Selain itu, mahasiswa bimbingan dan 
konseling agar kiranya dapat mengembangkan penelitian ini secara rinci dan kooperatif 
di masa-masa yang akan datang. 

Guru pembimbing diharapkan dapat memberikan materi layanan melalui 
pemilihan pokok bahasan / materi sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh siswa 
yang nantinya dapat berguna dimasa-masa yang akan datang atau untuk lebih menarik 
minat siswa. Guru pembimbing melalui layanan BK di sekolah dapat mengelompokkan 
siswa dan mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat dan jenis kesulitan belajar yang 
dihadapinya serta dapat diatur jadwal pertemuan disetiap kelompok siswa berdasarkan 
permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat dikoordinir dalam rangka 
pengembangan minat belajar siswa baik masa sekarang maupun dimasa akan datang. 

Program bimbingan dan konseling diberikan dalam penyelenggaraan layanan 
penguasaan konten diharapkan dapat menunjang layanan lainnya seperti layanan 
orientasi bimbingan kelompok, bimbingan karir dan konseling individu, konseling 
kelompok kepada para siswa baik secara individu maupun kelompok atau klasikal. 
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