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ABSTRAK 

 

 

Nofri Zaki, 2018. Pengaruh Layanan Penempatan Dan Penyaluran 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung 

Timur Dosen Pembimbing (1) Drs. Asradi, M.M dan (2) Drs. Joni Afri, 

M. Pd. 

 

 Prestasi belajar merupakan nilai yang diperoleh siswa terhadap 

sejumlah mata pelajaran yang telah tertera pada buku rapor siswa. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh layanan penempatan penyaluran 

terhadap prestasi belajar siswa. 

 Sebuah penelitian eksperimen dengan rancangan  pretest and 

posttest digunakan untuk menguji apakah layanan penempatan dan 

penyaluran dapat meningkatkan motivasi  belajar siswa menjadi lebih tinggi. 

Masing-masing kelompok terdiri dari kelas X IPA1 sebanyak 36 siswa dan 

Kelas X IPA2 sebanyak 36 siswa. Layanan penempatan dan penyaluran 

kelompok eksperimen diadakan selama lima kali pertemuan. Data tentang 

prestasi belajar dikumpulkan melalui pretest dan posttest, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan Uji t dengan bantuan SPSS versi 20.  

Temuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan prestasi belajar 

siswa kelas X  SMA N 1 Tanjung Jabung Timur, (2) mendeskripsikan 

pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap prestasi belajar siswa 

kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung Timur.. 

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

dapat ditingkatkan melalui layanan penempatan dan penyaluran. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa pentingnya meningkatkan frekuensi penggunaan 

layanan penempatan dan penyaluran di sekolah yang disertai dengan adanya 

pengawasan dari guru dan konselor sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Perlu dilakukan penelitan yang serupa akan tetapi  

dilatarbelakangi oleh konteks yang berbeda agar dapat membandingkan 

temuan dari hasil penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar, baik pada tingkat dasar maupun lanjutan merupakan 

bagian yang dianggap penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan 

prestasi belajar merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan seseorang 

dalam proses belajar. Dengan prestasi belajar, siswa maupun guru dan orangtua 

siswa dapat mengetahui tingkat usaha yang dilakukan dalam mendorong 

munculnya prestasi belajar siswa yang memuaskan. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah 

mendapatkan pengajaran dalam kurun waktu tertentu. Prestasi belajar dapat 

diartikan pula sebagai sebuah cerminan dari usaha belajar. Semakin baik usaha 

belajar siswa, idealnya semakin baik pula prestasi belajar yang akan mereka 

raih. Karenanya, hasil prestasi belajar dapat menjadi salah satu acuan dalam 

menilai keberhasilan pembelajaran yang dialami siswa. 

Prestasi belajar terwujud karena adanya perubahan yang terjadi sebagai 

hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta (kognitif), rasa (afektif) maupun 

yang berdimensi karsa (psikomotorik). Ranah cipta (kognitif) merupakan salah 

satu domain atau ranah psikologis yang meliputi setiap perilaku mental yang 

berhubungan dengan pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis 

dan sintesis (Syah, 2008:151). Domain kognitif berhubungan dengan konasi 

(kehendak) dan afeksi (perasaan). Ranah kognitif merupakan sumber sekaligus 

pengendali ranah-ranah lainnya yakni afektif dan psikomotorik. 



Kemampuan kognitif yang amat penting kaitannya dengan proses 

pembelajaran adalah strategi belajar memahami isi materi pelajaran, strategi 

meyakini arti penting isi materi pelajaran, dan aplikasinya serta menyerap nilai-

nilai yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut (Latipah,2010). Dengan 

kata lain, strategi pembelajaran yang digunakan merupakan hal yang sangat 

penting agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Strategi 

belajar yang digunakan tidak sekedar strategi belajar aktif, tetapi harus strategi 

yang betul-betul membawa siswa pada pemahaman materi yang terorganisir 

secara sistematis dan komprehensif. 

Keberhasilan seseorang dalam menerapkan strategi belajar yang sesuai 

dengan kondisinya dapat dilihat dari perbuatan verbal maupun tulisan dan 

keterampilan yang langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan 

tes. Keterampilan menitikberatkan pada strategi pembelajaran untuk 

membantu peserta didik menjadi lebih baik dan lebih mandiri dalam belajar. 

Dalam memperoleh keterampilan belajar, siswa akan menyadari bagaimana 

cara belajar yang terbaik, sehingga menjadi lebih bertanggungjawab terhadap 

kegiatan belajarnya. Siswa diharapkan dapat mengembangkan dan 

mengoptimalkan kompetensinya dalam belajar melalui keterampilan belajar 

yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi di sekolah.  

Suatu kegiatan belajar dapat dikatakan berhasil apabila prestasi belajar 

yang diinginkan dapat dicapai dengan usaha yang maksimal. Usaha dalam hal 

ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan, seperti: tenaga dan pikiran, waktu, peralatan belajar, dan lain-lain 



hal yang relevan dengan kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang dalam 

belajar ditentukan oleh banyak faktor yang meliputi faktor internal, faktor 

eksternal dan faktor pendekatan belajar. 

Faktor internal yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya meliputi 

aspek fisiologis yaitu kondisi organ-organ tubuh siswa; dan aspek psikologis 

seperti tingkat kecerdasan/ intelegensi, sikap, bakat, minat dan motivasi. 

Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. 

Sedangkan faktor pendekatan belajar yakni segala cara atau strategi yang 

digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses 

mempelajari materi tertentu (Wahab, 2015:248). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ladiku (2012), mengemukakan bahwa 

penyebab rendahnya prestasi belajar siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Tapa 

Kabupaten Bone Bolango karena diakibatkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yakni: (1) strategi belajar 

yang kurang efektif, (2) kurangnya motivasi dalam belajar, (3) kurangnya 

konsentrasi dalam belajar, (4) kurangnya minat dalam belajar, (5) tidak 

menyukai metode mengajar guru, (6) kurangnya waktu serta perhatian dari 

orangtua, dan (7) pengaruh lingkungan yang kurang baik. 

Hal ini sebagaimana yang ditemukan penulis di SMA N 1 Tanjung 

Jabung Timur, adanya beberapa siswa-siswi yang mengatakan binggung untuk 

menentukan kegiatan yang akan diikuti, ada yang mengatakan banyaknya 

kegiatan yang diikuti namun tidak ada yang disukai sehingga mengganggu 

fikiran siswa yang berdampak kemalasan dalam belajar bahkan tertekan jika 



tidak mengikuti karena karena adanya hukuman. Selain itu, posisi tempat 

duduk di kelas tidak pernah di atur oleh wali kelas ataupun guru BK. Siswa 

dibiarkan memilih tempat duduk sesuai dengan kesenangannya. Selanjutnya 

dalam kegiatan diskusi kelompok, siswa selalu dibiarkan memilih sendiri. 

Sehingga dalam diskusi, merasa diskusi kelompok hanyalah sebagai salah satu 

guru yang malas mengajar.  

Kejadian yang ditemukan penulis dilapangan sesuai dengan pendapat 

Prayitno & Amti (2004:279), yang menyebutkan bahwa kegagalan-kegagalan 

yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau 

rendahnya intelegensi. Namun sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka 

tidak mendapatkan layanan bimbingan yang memadai. 

Dalam hubungan ini, bimbingan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi anak didik agar 

berkembang secara optimal. Dengan demikian, maka hasil pendidikan 

sesungguhnya akan tercermin pada pribadi anak didik yang berkembang baik 

secara akademik, psikologis, maupun sosial. Sebagaimana yang dikemukan 

oleh Prayitno & Amti (2004:272), individu sering mengalami kesulitan dalam 

menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang berbakat, 

kemampuan minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Mereka 

memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama guru 

BK, dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya. Bimbingan dan 

konseling di sekolah memiliki beberapa jenis layanan, salah satu layanan BK 

yang dapat membantu penempatan siswa sesuai potensinya yaitu layanan 



penempatan dan penyaluran. Menurut Prayitno (2001:84), layanan penempatan 

dan penyaluran merupakan layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan/penyaluran yang tepat 

(misalnya penempatan/penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, 

jurusan/program studi, program latihan, magang, kegiatan ko/ekstrakurikuler 

sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. 

Dari uraian di atas, serta berdasarkan fenomena yang ada, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Layanan 

Penempatan dan Penyaluran terhadap Prestasi Belajar Siswa X  SMA N 1 

Tanjung Jabung Timur tahun ajaran 2017/2018. 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai yang 

diperoleh siswa terhadap sejumlah mata pelajaran yang telah tertera pada 

buku rapor siswa X IPA1 dan X IPA2 semester I dan II tahun ajaran 

2017/2018. 

2. Menurut Prayitno (2017:12), jenis layanan BK antara lain: layanan 

orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan 

penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan 

kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan 

mediasi dan advokasi. Namun yang akan akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah layanan penempatan dan penyaluran. 



3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X IPA 2 SMA N 1 Tanjung Jabung 

Timur. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung 

Timur? 

2. Apakah ada pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap 

prestasi belajar siswa  kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung Timur? 

D. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan 

masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang diharapkan dapat 

dicapai dalam  penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat 

mengenai  

1. Mendeskripsikan prestasi belajar siswa kelas X  SMA N 1 Tanjung Jabung 

Timur. 

2. Menguji adanya pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung Timur. 

 

 

 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini antara lain: 

1. Siswa 

Sebagai proses pembelajaran terhadap siswa mengenai layanan 

penempatan dan penyaluran. 

2. Guru BK 

Sebagai bahan masukan guru BK untuk dapat mengetahui pengaruh 

layanan penempatan dan penyaluran terhadap prestasi belajar siswa dan 

dapat dikembangkan untuk pelaksanaan layanan selanjutnya di sekolah. 

F. Anggapan Dasar 

1. Setiap siswa mempunyai potensi yang berbeda-beda terhadap dirinya. 

2. Kegiatan layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah satu 

layanan BK yang dapat diselenggarakan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini antara lain: 

1. Ho :“Tidak terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan 

   penempatan dan penyaluran terhadap prestasi belajar siswa kelas  

X  SMA N 1 Tanjung Jabung Timur”. 

2. Ha :“Terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan 

   penempatan dan penyaluran terhadap prestasi belajar siswa kelas 

X SMA N 1 Tanjung Jabung Timur”. 

 



H. Definisi Operasional 

1. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar merupakan nilai yang diperoleh siswa terhadap sejumlah 

mata pelajaran yang telah tertera pada buku rapor siswa. Prestasi belajar 

yang diambil peneliti disini ialah nilai rata-rata semua mata pelajaran 

semester I dan nilai rapor mid semester II siswa X IPA 2  SMA N 1 Tanjung 

Jabung Timur. 

2. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan BK yang 

membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang 

tepat di dalam kelas. Menurut Prayitno (2004:13), bahwa materi layanan 

penempatan dalam bidang bimbingan antara lain: (1) Layanan penempatan 

dan penyaluran dalam bidang pribadi, (2) Layanan penempatan dan 

penyaluran dalam bidang sosial, (3) Layanan penempatan dan penyaluran 

dalam bidang belajar, dan (4) Layanan penempatan dan penyaluran dalam 

bidang karir. Namun dalam penelitian ini yang menjadi indikator dalam 

pengukuran penyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran dalam 

penelitian ini antara lain (1) Penempatan dalam kelas, (2) Penempatan dan 

penyaluran kedalam kelompok belajar, (3) Penempatan dan penyaluran 

kedalam kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler. 

 

 

I. Kerangka Konseptual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

  

Prestasi belajar berdasarkan nilai rapor semester I tahun ajaran 

2017/2018  

Kel. 

Kontrol 

Kel. 

Eksperime

n 

Prestasi belajar berdasarkan nilai rapor 

semester II tahun ajaran 2017/2018  

Dibandingkan nilai Rapor Semester I dan Semester II Tahun ajaran 

2017/2018 

Diterima 

 

Ditolak 

 

Pengujian Hipotesis 

Siswa kelas X IPA 2 
(Diberi Perlakuan dengan 

layanan Penempatan dan 

Penyaluran) 

Siswa kelas X IPA 1 

       (Tanpa perlakuan) 

Siswa kelas XIPA1 dan XIPA2 SMA N 1 Tanjung Jabung Timur 

 



BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Wahab (2015:244) prestasi belajar adalah tingkat 

keberhasilan yang dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat 

memberikan kepuasan emosional, dan dapat diukur dengan alat atau tes 

tertentu. 

Sedangkan menurut Djamarah (2012:24), prestasi belajar adalah 

hasil penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa setelah melakukan 

aktifitas belajar. Ini berarti aktivitas belajar tidak bisa diketahui tanpa 

dilakukan penilaian atas hasil aktivitas belajar siswa. Fungsi prestasi belajar 

bukan saja untuk mengetahui sejauh mana kemajuan siswa setelah 

menyelesaikan suatu aktivitas, tetapi yang lebih penting adalah sebagai alat 

untuk memotivasi setiap siswa agar lebih giat belajar, baik secara individu 

maupun kelompok.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(https://www.kbbi.web.id/prestasi, diakses 21 Mei 2017 )   bahwa belajar 

itu ialah pengusaaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangakan 

melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka 

nilai yang diberikan oleh guru. Sedangkan prestasi merupakan hasil yang 

telah dicapai (dari yan telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Peneliti 

menyimpulkan bahwa prestasi belajar ialah hasil dari suatu proses yang 

dialami individu setelah mengalami pengalaman dalam mengikuti kegiatan 

https://www.kbbi.web.id/prestasi


pembelajaran dari guru mata pelajaran. Prestasi belajar yang diambil 

peneliti disini ialah nilai rata-rata semua mata pelajaran semester I dan ujian 

mid semester II siswa SMA N 1 Tanjung Jabung Timur. 

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah perubahan pada diri siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu. Wahab  (2015:248) 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: (1) Faktor internal (faktor dari dalam 

diri siswa), yakni kecerdasan, bakat, minat dan motivasi; (2) Faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan keluarga, 

keadaaan lingkungan sekolah dan keadaan lingkungan masyarakat; 

Selanjutnya menurut Ahmadi dan Supriyono (2013: 138), “prestasi 

belajar yang dicapai sesorang merupakan hasil dari beberapa faktor dari 

dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal)”. Faktor 

internal meliputi faktor jasmaniah (fisiologis), faktor psikologis baik yang 

bersifat bawaan maupun yang diperoleh, dan faktor kematangan fisik 

maupun psikis. Faktor jasmaniah meliputi penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya. Sedangkan faktor psikologis terdiri dari 

faktor intelektif dan faktor non-intelektif. Faktor intelektif meliputi faktor 

potensial (kecerdasan dan bakat), dan faktor kecakapan nyata (prestasi yang 

telah dimiliki). Sedangkan faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur 

kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, 

emosi, penyesuaian diri. 



Faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak 

langsung dalam mencapai prestasi belajar. Tu‟u (2004:78) menjelaskan 

“faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa meliputi faktor 

kecerdasan, faktor bakat, faktor minat dan perhatian, faktor motif, faktor 

cara belajar, faktor lingkungan keluarga dan faktor sekolah”. 

Menurut Suryabrata dalam Saefullah (2015: 233), “faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar dan prestasi belajar dapat digolongkan menjadi 

tiga bagian, yaitu faktor internal, faktor psikologis dan faktor eksternal”. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar. Faktor ini meliputi kesehatan badan 

dan panca indra. Kemudian faktor psikologis yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar, yaitu intelegensi, sikap, dan motivasi. 

Senada yang dikemukakan Hamdani (2011:139), mengemukakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua bagian, yaitu factor dari dalam (internal) dan factor dari luar 

(eksternal) antara lain: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa yaitu, kecerdasan 

(intelegensi), jasmaniah atau fisiologis, sikap, minat, bakat, dan motivasi. 

 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri atas dua macam yaitu, lingkungan sosial dan 

lingkungan non-sosial. Yang termasuk dalam lingkungan sosial adalah 



guru, kepala sekolah, staf administrasi, teman-teman kelas, rumh tempat 

tingal siswa, alat-alat belajar siswa, dan lain-lain. Adapun yang termasuk 

lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah, tempat tinggal, dan waktu 

belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, peneliti menekankan pada faktor 

kompetensi guru sebagai faktor yang diteliti atau faktor pendekatan belajar 

(approach to learning), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti lebih 

memfokuskan pada pendekatan guru BK, yaitu melalui layanan penempatan 

dan penyaluran.  

B. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

1. Pengertian Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Menurut Prayitno (1997:36) Layanan penempatan dan penyaluran 

adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik mengembangkan diriberkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar 

yang baik, materi yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, 

serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 

 

2. Tujuan Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran bertujuan supaya siswa bisa 

menempatkan diri dalam program studi akademik dan lingkup kegiatan 



non akademik yang menunjang perkembangannya serta semakin 

merealisasikan rencana masa depan. Dengan kata lain layanan inibertujuan 

agar siswa memperoleh tempat yang sesuai untukpengembangan potensi 

dirinya. Tempat yang dimaksud adalah lingkungan baik fisik maupun 

psikis atau lingkungan sosio-emosional termasuk lingkungan budaya yang 

secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan 

siswa. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah satu layanan 

dalam bimbingan dan konseling. Menurut  Prayitno (2004:2), layanan 

penempatan adalah: Suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk 

membantu individu atau kelompok yang mengalami mismatch 

(ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan), dan 

penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya serta 

pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. 

Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran merupakan 

layanan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangan 

potensinya.menurut Prayitno (2017:80) Tujuan pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran secara rinci dapat dirinci sebagai berikut: 

 

 

a) Tujuan Umum 

Pelaksanaan penempatan dan penyaluran secara umum memiliki 

tujuan yang hendak dicapai. Menurut Prayitno, tujuan umum 

layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat 



yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. 

Kesesuaian terhadap tempat dalam pengembangan diri seperti pada 

lingkungan sekolah, organisasi, pekerjaan, dan juga pendidikan 

lanjut. 

b) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus layanan penempatan dan penyaluran dapat dikaitkan 

dengan fungsi-fungsi konseling yang diemban oleh layanan ini, yaitu 

(1) fungsi pemahaman, (2) fungsi pencegahan, (3) fungsi 

pengentasan, (4) fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan (5) 

fungsi advokasi . 

3. Komponen Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Menurut Prayitno (2017:82) komponen layanan penempatan penyaluran 

terbagi atas dua yaitunya 

a. Konselor 

Konselor sebagai pelaksana layanan penempatan dan penyaluran 

adalah ahli pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap 

optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. 

Konselor memerhatikan dengan cermat kondisi lingkungan dalam 

kaitannya dengan perkembangan dan kehidupan individu. Layanan 

penempatan dan penyaluran merupakan wahana bagi konselor untuk 

mengupayakan lingkungan dan kondisi  yang lebih kondusif bagi 

pengembangan dan kehidupan individu sesuai dengan hak pribadi dan 

hak kehidupannya. 



b. Subjek layanan dan masalah 

Subjek layanan penempatan dan penyaluran adalah siap saja yang 

memerlukan kondisi lingkungan dan kondisi yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan kehidupan dan perkembangannya, baik disekolah, dirumah, 

dalam organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni dan budaya, dunia 

keilmuan, dan lain sebagainya. Semuanya itu bersangkut paut dengan 

hak pribadi dan kehidupan individu. Unsur-unsur subjek layanan 

terdiri atas tiga antara lain (1) potensi dan kondisi diri subjek layanan, 

(2) kondisi lingkungan, dan (3) materi layanan.  

4. Teknik dan Bentuk Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Menurut Prayitno (2017:88), terdapat lima bagian teknik dan bentuk 

layanan penempatan dan penyaluran antara lain: 

a. Studi Awal 

Untuk mengkaji potensi dan kondisi diri subjek berkenaan dengan 

layanan penempatan dan penyaluran yang dimaksud perlu dilakukan 

1) Studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumen dan 

himpunan data 

2)  Studi dokumentasi terhadap kesempatan yang ada dapat dipilih 

oleh subjek layanan untuk mengarahkan diri sendiri. 

3) Observasi terhadap aktualisasi potensi, kondisi jasmaniah, suasana 

hubungansosio-emosional, dan kondisi fisik lingkungan 

4) Studi terhadap aturan 

5) Studi kondisi lingkungan 



6) Wawancara dengan pihak-pihak terkait 

b. Bentuk Penempatan 

Bentuk penempatan subjek dalam rangka layanan penempatan dan 

penyaluran sangat tergantung pada arah pengembangan diri dan 

masalah klien dan hasil pengkajian yang telah dilakukan 

konselordalam bentuk konsep PERPOSTUR. Beberapa bentuknya 

sebagai berikut 

1) Penempatan duduk siswa didalam kelas 

2) Penempatan siswa dalam kelompok belajar 

3) Penempatan/ penyaluran siswa kejurusan/ program studi lanjutan 

4) Penempatan siswa dalam kelompok kegiatan bakat dan minat 

khusus atau ekstrakulikuler. 

5) Penempatan siswa pada posisi tertentu dalam organisasi kesiswaan 

6) Pemindahan siswa ke lembaga pendidikan yang lebih sesuai 

7) Pemindahan dan penggantian mata pelajaran sesuai dengan pilihan 

siswa 

8) Pemindahan anak asrama keruangan atau kamar lain 

9) Pemindahan tempat tinggal 

10) Perubahan/ penyesuaian kondisi rumah  

c. Rencana Bersama 

Rencana penempatan subjek kelingkungan yang baru harus 

sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari subjek layanan. Akan 



lebih baik bila perencanaannya dilakukan bersama antara konselor dan 

subjek. 

d. Waktu dan Tempat 

Layanan penempatan dan penyaluran diselenggarakan melalui 

serangkaian cara tertentu, tidak sekedar melalui dibentuknya satuan-

satuan paket pertemuan, atau kegiatan yang disajikan atau 

dilaksanakan dalam sesi-sesi tertentu, melainkan dalam bentuk 

rangkaian upaya yang bersifat terbuka dan luwes yang secara langsung 

mengintegrasikan subjek dan pihak-pihak terkait. Untuk itu waktu dan 

tempat yang digunakan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan 

dalam layanan, khususnya berkenaan dengan arah dan bentuk 

penempatan yang ditempuh. 

5. Asas Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran pada umumnya bersifat 

terbuka dan sering melibatkan pihak-pihak diluar konselor/guru 

pembimbing dan subjek layanan. Menurut Prayitno (2004:5), asas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan ini adalah asas kekinian dan 

kesukarelaan subjek layanan, setelah itu asas kegiatan, dalam arti peserta 

layanan diharapkan benar-benar aktif mengikuti dan menjalani semua 

kegiatan yang ada didalam proses layanan. Secara khusus layanan 

penempatan dan penyaluran dapat diselenggarakan terhadap pesrta didik 

tertentu, layanan khusus ini dapatdisertai asas kerahasiaan, apabila peserta 

didik menghendakinya.  



Dalam hal ini guru pembimbing harus memenuhi dan menepati asas 

tersebut, dengan menerapkan asas layanan secara tepat, maka pelaksanaan 

layanan penempatan dan penyaluran akan memiliki efektifitas dan 

efisiensi layanan sehingga akan menjadi layanan yang bermanfaat bagi 

siswa. 

6. Pendekatan dan Teknik Layanan 

Menurut Prayitno (2004:8), layanan penempatan dan penyaluran 

merupakan layanan bimbingan dan konseling yang jika dilaksanakan 

secara benar akan membangun paradigma dan persepsi yang baik terhadap 

bimbingan dan konseling. Untuk itu, maka pemahaman akan tehnik dan 

pendekatan layanan perlu mendapat perhatian. 

Berikut ini akan dibahas tentang tehnik dan pendekatan dalam 

pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran. 

a) Secara umum 

Secara umum dalam pelaksanaan layanan penempatan dan 

penyaluran, konselor/guru pembimbing harus memperhatikan lima 

hal pokok yang harus dilakukan yaitu: (1) mengkaji potensi dan 

kondisi diri individu, (2) mengkaji kondisi lingkungan, (3) mengkaji 

kesesuaian individu dengan lingkungan, (4) mengkaji prospek 

lingkungan lain dan, (5) menempatkan individu pada lingkungan 

baru. 



Kelima pokok kegiatan diatas merupakan dasar untuk tahapan 

pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran selanjutnya, 

sehingga setiap tahapan kegiatan akan saling terkait dan mendukung. 

b) Layanan awal 

Langkah awal merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan 

layanan setelah kegiatan pada tahapan umum terpenuhi. Langkah 

awal dimulai dengan mengkaji lingkungan yang akan ditempati oleh 

klien. Setalah melakukan kajian terhadap lingkungan tersebut dan 

dinilai telah sesuai dengan kondisi dan karakter siswa, maka siswa 

dibimbing/ diarahkan untuk menempati lingkungan itu. 

c) Teknik dan Bentuk Penempatan 

Dalam pelaksanan layanan penempatan dan penyaluran, setelah 

diperoleh keterangan yang benar tentang kondisi dan kesesuaian 

lingkungan dengan kondisi siswa, maka langkah selanjutnya adalah 

mengarahkan siswa kelingkungan tersebut. Untuk mengkaji kondisi 

lingkungan tersebut, memerlukan tehnik khusus sehingga hasil yang 

diperoleh lebih tepat. Menurut Prayitno, langkah yang harus 

dilakukan adalah: 

a. Studi Awal 

Langkah yang guru pembimbing lakukan pada studi awal layanan 

penempatan dan penyaluran adalah sebagai berikut: 

1) Studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi 

dan himpunan data. 



2) Observasi 

Observasi dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: 

a) Kondisi jasmaniah, kemampuan berkomunikasi, dan 

tingkah laku keseharian subjek. 

b) Suasana hubungan sosial-emosional subjek 

c) Kondisi fisik lingkungan 

3) Studi terhadap aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

4) Studi kondisi lingkungan yang prospektif lebih kondusif bagi 

subjek  

5) Wawancara dengan pihak-pihak terkait 

b. Bentuk- Bentuk Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran membantu siswa dalam 

memperoleh kondisi, lingkungan yang sesuai dengan karakter 

dan potensi yang dimilki, sehingga pengembangan bakat dan 

motivasi untuk lebih berprestasi menjadi lebih baik. 

Menurut Prayitno (2004), bentuk-bentuk layanan penempatan 

dan penyaluran yaitu (1) bagi siswa yang bersangkutan, (2) bagi 

guru, (3) penempatan siswa dalam kelompok belajar dan, (4) 

penempatan siswa pada kegiatan kokurikuler dan ekstra 

kurikuler, (5) Penempatan dan penyaluran siswa pada jurusan/ 

program studi tertentu, (6) Penempatan pada studi lanjut, (7) 

Penempatan pada bidang pekerjaan. 

7. Penilaian Layanan 



Penilaian ditekankan kepada peningkatan potensi yang dimiliki 

individu setelah memperoleh layanan. Menurut Prayitno (2004:13) 

penilaiaan layanan dapat diselenggarakan dalam tahapan yaitu sebagai 

berikut: . 

a. Penilaian jangka pendek (laijapen), penilaiaan yang diadakan 

beberapa waktu (satu minggu sampai satu bulan) setelah kegiatan 

layanan. 

b. Penilaian jangka panjang (laijapang), penilaiaan yang diadakan 

setelah satu bulan atau lebih pasca layanan. 

Penilaian hasil layanan penempatan dan penyaluran ditekankan 

kepada penguasaan peserta atau peserta didik setelah berada dilingkungan 

yang baru (pasca layanan). 

8. Operasional Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Menurut Prayitno (2004:7), layanan penempatan dan penyaluran 

perlu diselenggarakan secara terencana dan tertib mengikuti prosedur dan 

langkah-langkah sistematik-strategis. Langkah pengkajian kondisi 

merupakan dasar bagi arah penempatan yang dimaksud sebelum 

melanjutkan ketahap selanjutnya. Secara sistematis layanan penempatan 

dan penyaluran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahapan perencanaan, kegiatan yang dilakukan yaitu: 

1) Identifikasi kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan 

pada diri subyek tertentu 



2) Menetapkan subyek sasaran layanan 

3) Menyiapkan prosedur dan langkah-langkah, serta perangkat dan 

fasilitas layanan 

4) Menyiapkan kelengkapan administrasi. 

b. Pelaksanaan Layanan 

Pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran diisi dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Melakukan pengkajian terhadap berbagai kondisi yang terkait 

dengan   permasalahan subyek layanan, sesuai dengan prosedur 

dan langkah-langkah yang telah ditetapkan 

2) Melaksanakan penempatan dan penyaluran siswa sesuai dengan 

hasil identifikasi dan pengkajian terhadap lingkungan/tempat 

yang akan diberikan kepada siswa. 

c. Evaluasi 

Untuk menjaga efektifitas layanan, maka setiap layanan 

memerlukan evaluasi dan penilaian. Tahapan penilaian/ evaluasi 

layanan penempatan dan penyaluran antara lain adalah: 

1) Menetapkan materi evaluasi 

2) Menetapkan prosedur evaluasi 

3) Menyusun instrument evaluasi 

4) Mengaplikasikan instrument evaluasi 

5) Mengolah hasil aplikasi instrumentasi 

d. Analisis hasil evaluasi 



Setelah melakukan kegiatan evaluasi, maka tahapan 

selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap hasil evaluasi 

layanan. Dalam melakukan kegiatan analisa hasil evaluasi, maka 

tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan norma/standar evaluasi 

2) Melakukan analisis 

3) Menafsirkan hasil analisis 

e. Tindak lanjut 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut terhadap 

hasil analisis hasil evaluasi.Tahapan tindak lanjut merupakan 

kegiatan untuk melakuka perbaikan dan penyempurnaan terhadap 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapan yang dilakukan dalam 

tindak lanjut adalah: 

1) Mengidentifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti 

2) Menetakan jenis dan arah tindak lanjut 

3) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada subyek 

layanan dan (jika perlu) kepada pihak-pihak terkait 

4) Melaksanakan rencana tindak lanjut 

f. Laporan 

Tahapan terakhir yang dilaksanakan dalam operasional 

layanan penempatan dan penyaluran adalah menyusun laporan 

pelaksanaan layanan. Tahapannya adalah sebagai berikut: 



1) Menyususn laporan pelaksanaan layanan penempatan dan 

penyaluran 

2) Menyampaikan laporan kepada pihak terkait 

3) Mendokumentasikan laporan. 

C. Pengaruh Layanan Penempatan dan Penyaluran terhadap Prestasi 

Belajar 

Prestasi belajar menunjukkan gambaran sejauh mana keberhasilan yang 

dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Pada setiap kegiatan 

pembelajaran terdapat berbagai macam kegiatan yang dilakukan bersama 

didalam kelas dan memiliki karakteristik tersendiri dalam rangka kegiatan 

pembelajarannya. Terdapat teori maupun praktek yang harus dilakukan dan 

siswa dituntut untuk dapat melaksanakannya. Untuk dapat belajar dengan baik 

dan lancar, mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang 

dewasa, terutama konselor, dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan 

dirinya. 

Menurut Prayitno (2013:22), salah satu layanan yang dapat dilakukan 

guru BK untuk membantu siswa agar dapat menyesuaikan potensi yang 

dimilikinya dengan lingkungan dalam proses pembelajaran antara lain layanan 

penempatan dan penyaluran. Layanan Penempatan dan Penyaluran, yaitu 

layanan BK yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan 

penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, peminatan/lintas 

minat/pendalaman minat, program latihan, magang, dan kegiatan 

ekstrakurikuler secara terarah, objektif dan bijak. 



Selanjutnya Prayitno (2004), mengemukakan bahwa di sekolah banyak 

wadah dan kegiatan yang dapat memanfaatkan untuk pengembangan bakat, 

kemampuan dan minat serta hobi, misalnya kegiatan kepramukaan, Palang 

Merah Remaja (PMR), kelompok pecinta alam, kegiatan kesenian, olah raga, 

kelompok-kelompok belajar, dan sebagainya. Demikian juga untuk 

pengembangan bakat dan minat yang lebih lanjut, sekolah menyediakan 

jurusan-jurusan dan program-program khusus pendidikan dan latihan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor yang 

berasal dari dalam diri individu dan lingkungan. Kemampuan individu yang 

tidak teratasi dengan baik dan lingkungan yang tidak mendukung untuk 

pencapaian prestasi belajar dapat menghasilkan prestasi belajar siswa menurun. 

Untuk itu layanan penempatan dan penyaluran digunakan untuk menempatkan 

dan membantu siswa sesuai dengan potensinya. Setelah siswa ditempatkan 

dengan baik maka proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yang pernah dilakukan yaitu oleh Robiatul 

Adawiyah (2012) dengan judul “Sikap Siswa Terhadap Pelaksanaan 

Layanan Penempatan dan Penyaluran di Sekolah MenengahAtas Negeri 

12 Pekanbaru”. Penelitian dilakukan untuk  mengetahui bagaimana Sikap 



Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan Penempatan dan Penyaluran di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sikap siswa terhadap pelaksanaan layanan penempatan dan 

penyaluran di sekolah menengah atas negeri 12 pekanbaru, dan faktor-faktor 

apa yang mempengaruhi sikap siswa terhadap layanan penempatan dan 

penyaluran. Teknik pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana sikap 

siswa terhadap pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran adalah 

angket. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

sulit menerima layanan penempatan dan penyaluran adalah wawancara kepada 

ketiga guru pembimbing di sekolah. Setelah data terkumpul dan dianalisis 

secara deskriptif kuantitatif dengan persentase. Penelitian ini menemukan 

bahwa sikap siswa terhadap pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran 

dikatakan setuju” 65,58%. Setelah diolah menggunakan rumus, jadi dapat 

digolongkan bahwa Sikap Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan Penempatan 

dan Penyaluran di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru “Sangat 

Setuju( Positif)” yaitu dengan skor 65,58%. Adapun faktor faktor yang 

mempengaruhi sikap siswa terhadap layanan penempatan dan penyaluran di 

sekolah menengah atas negeri 12 pekanbaru adalah: dapat memberi motivasi, 

guru pembimbing bersikap terbuka, guru pembimbing sangat memahami 

kondisi siswa dan adanya kerja sama orang tua siswa dengan guru 

pembimbing. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

siswa terhadap layanan penempatan dan penyaluran menyatakan bahwa sangat 

setuju diselenggarakan tersebut karena dapat memberikan motivasi dalam 



belajar. Relevansi penelitian ini, yaitu memberikan gambaran tentang 

pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran . Dalam penelitian ini, 

peneliti ingin membuktikan apakah layanan penempatan dan penyaluran dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa di SMA N 1 Tanjung Jabung Timur.  

 

  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah sebagai model pendekatan penelitian 

yangsekaligus juga merupakan rancangan analisis data. Di samping itu 

dengan adanya rancangan penelitian, penentuan sampel sudah diberi arah 

oleh rancanganpenelitiannya (Darsono, 2005:73).  

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen. Sugiyono (2011:72) menyatakan penelitian eksperimen dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendali. 

Dalam penelitian eksperimen, dibedakan pengertian antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Menurut Latipun (2006:97) 

kelompok eksperimen adalah kelompokperlakuan yang diberi perlakuan 

berupa variabel bebas, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok 

perlakuan yang tidak diberi perlakuan apa-apa, atau diberi perlakuan 

palsu.Dalam garis besarnya, ada tiga jenis desain eksperimen, yaitu : 

a. Pra-eksperimen adalah eksperimen yang dilakukan dengan tanpa 

melakukan pengendalian terhadap variabel-variabel yang berpengaruh. 

Dalam penelitian ini yang diutamakan adalah perlakuan saja, tanpa ada 

kelompok kontrol. 



b. Eksperimen murni adalah eksperimen yang dilakukan dengan 

melakukan pengendalian secara ketat variabel-variabel yang tidak 

dikehendaki pengaruhnya (yang merupakan sumber invaliditas) 

terhadap variabel terikat. Dalam penentuan sampelnya dilakukan 

randomisasi dan dilakukan dengan menggunakan kelompok kontrol 

sebagai pembanding kelompok perlakuan. Desain eksperimen murni ini 

idealnya dilaksanakan dalam suasana laboratorium. 

c. Eksperimen kuasi, disebut pula eksperimen semu merupakan desain 

eksperimen yang pengendaliannya terhadap variabel-variabel non-

eksperimental tidak begitu ketat, dan penentuan sampelnya dilakukan 

dengan tidak randomisasi. Biasanya desain eksperimen kuasi ini 

dilakukan karena desain eksperimen murni tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakan. 

Jenis desain eksperimen yang paling tepat untuk penelitian ini 

adalah Quasi Experiment atau eksperimen semu, yaitu suatu desain 

eksperimen yangmemungkinkan peneliti mengendalikan variabel sebanyak 

mungkin dari situasi yang ada. Desain ini tidak mengendalikan variabel 

secara penuh seperti padaeksperimen sebenarnya, namun peneliti bisa 

memperhitungkan variabel apa sajayang tak mungkin dikendalikan, 

sumber-sumber kesesatan mana saja yangmungkin ada dalam 

menginterpretasi hasil penelitian (Kasiram, 2008:213). 

Salah satu definisi dari awalan quasi (kuasi) adalah 

“resembling”(mirip). Kuasi-eksperimen melibatkan prosedur-prosedur 



yang mirip denganprosedur-prosedur yang menjadi ciri eksperimen sejati. 

Secara umum, quasi-experiment melibatkan tipe intervensi atau treatment 

tertentu dan perbandingan, tetapi tidak memiliki derajat pengontrolan 

seperti ditemukan dalam eksperimen sejati. Seperti randomisasi yang 

menjadi tanda eksperimen sejati, tidak adanya randomisasi menjadi tanda 

kuasi-eksperimen (John J, S. dkk. 2007:395). 

Salah satu dari desain yang tergolong quasi eksperimen adalah “Pre-

test Post-test Control Group Design” (Ibid, 2000:222). Desain ini 

merupakan desain eksperimenyang dilakukan dengan pre-test sebelum 

perlakuan diberikan dan post-test sesudah perlakuan diberikan, dan juga 

terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, namun penentuan 

sampelnya tidak dilakukan secara random.Rancangan penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Rancangan Penelitian Pretest-Post Test Control Group 

      Design (Sumber; adaptasi dari John J. Shaughnessy, dkk, 

      2007:395) 

Keterangan : 

Non R  : Non Randomisasi 

Opre : Pre-test 

Opost : Post-test 

X  : Perlakuan 

-X  : Tanpa Perlakuan 

Non R  

Opre Non R  

Opre X 

- X 

Opost 

Opost 



2. Prosedur Eksperimen 

a. Menentukan tempat penelitian 

Tempat penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah 

di SMA N 1 Tanjung Jabung Timur. Tempat ini dipilih karena SMA 

tersebut adalah satu-satunya SMA yang terfavorit di daerah tersebut 

tentunya di sekolah tersebut terdapat banyak persaingan untuk diterima 

di sekolah tersebut. Selanjutnya kemungkinan siswa-siswi yang 

bersekolah disana banyak siswa yang memiliki potensi bagus.  

b. Menentukan rancangan pemberian layanan penempatan dan 

penyaluran.  

Layanan penempatan dan penyaluran yang diberikan sebagai 

suatu bentuk perlakuan, dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu 

selama 5 kali pertemuan. Pada setiap sesi perlakuan akan diakhiri 

dengan sesi wawancara sebagai bentuk layanan segera (Laiseg) kepada 

subjek kelompok eksperimen yang dipilih secara acak. Hal ini 

dilakukan untuk mengungkap data kualitatif mengenai manfaat 

perlakuan bagi subjek serta perubahan-perubahan yang dialami oleh 

subjek penelitian setelah sesaat mendapatkan perlakuan penempatan 

dan penyaluran. 

Selain itu juga setiap akhir pertemuan, siswa diberikan angket 

tentang layanan penempatan dan penyaluran kepada kelompok 

eksperimen. Hal ini peneliti lakukan agar siswa tetap terkontrol 

kondisinya, selama tidak terjalin komunikasi dengan siswa. Dan selama 



perlakuan diberikan, peneliti mengamati atau melakukan observasi 

mengenai dinamika perilaku subjek selama mengikuti proses 

pembelajaran setelah ditentukan potensinya dengan lingkungan 

belajarnya 

1) Tahap penelitian 

(1) Tahap persiapan 

Tahap persiapan adalah tahap dimana peneliti melakukan 

observasi dan wawancara kepada guru BK.  

(2) Tahap pengambilan subjek 

Dalam memilih dan menentukan subjek penelitian, 

peneliti meminta leger nilai kepada tata usaha di sekolah SMA 

N 1 Tanjung Jabung Timur. 

(3) Tahap pelaksanaan 

a. Pelaksana Perlakuan  

Pelaksana perlakuan layanan penempatan dan penyaluran 

yang akan dilakukan oleh guru BK di sekolah tersebut. 

b. Teknik Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Perlakuan (treatment) diberikan kepada kelompok 

eksperimen dengan cara penemoatan dan penyaluran 

siswa sesuai bidang pribadi, sosial, karir, dan karirnya. 

Berikut ini akan disajikan jadwal pelaksanaan rancangan eksperimen 

dan kerangka prosedur penelitian. 

 



Tabel 3. 1. Rancangan Kegiatan Penempatan dan Penyaluran   

 

 

 

 

 

Perte

muan 
Topik Bahasan 

Manfaat 

1 Pretest Untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa 

2 Penempatan 

dalam kelas 

Untuk mengetahui kenyamanan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

3 Penempatan dan 

penyaluran 

kedalam 

kelompok belajar 

Untuk siswa bisa bertukar fikiran 

4 Penempatan dan 

penyaluran 

kedalam 

kegiatan 

kurikuler/ekstraku

rikuler 

Untuk siswa bisa menjalin kerjasama 

dan mampu membina komunikasi antar 

siswa 

5 Posttest Untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa setelah diberi perlakuan. 



 

 

 

 

Penelitian direncanakan selama 5 minggu kepada siswa XIPA2 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas XIPA1 sebagai kelompok kontrol 

SMA N 1 Tanjung Jabung Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERANGKA PROSEDUR EKSPERIMEN 
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  Gambar3.1 Kerangka Prosedur Penelitian 

B. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:61) populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara Arikunto (2002:108) 

menyatakan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang sama. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 

Tanjung Jabung Timur tahun pelajaran 2017/2008, dengan jumlah siswa 

sebanyak 216 orang siswa. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 

berikut 

Tabel 3.2 

Jumlah Siswa Kelas X SMA N 1 Tanjung Tabung Timur 

Kelas Jumlah (Orang) 

X IPA 1 36 

X IPA 2 36 

X IPA 3 36 

X IPS 1 36 

X IPS 2 36 

X IPS 3 36 

TOTAL 216 

     Sumber : Data Primer SMA N 1 Tanjung Jabung Timur 2017 

b. Sampel 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA1 dan 

IPA 2 SMA N 1 Tanjung Tabung Timur Dalam pengambilan sampel, ada 

beberapa langkah-langkah yang peneliti lakukan, antara lain sebagai 

berikut : 

a. Memilih tingkatan kelas sampel penelitian.  

Tingkat kelas yang terpilih adalah kelas X. Alasan dipilihnya siswa 

kelas X adalah karena siswa kelas X masih dalam proses adaptasi terhadap 

jurusan yang dipilih sehingga kemungkinan akan mempengaruhi prestasi 



belajarnya. Teknik pengambilan sampel penelitian dari kelas X dipilih 

secara acak dengan pertimbangan dari wali kelas dan masukan guru 

pembimbing SMA N 1 Tanjung Tabung Timur yaitu kelas X IPA 1 dan X 

IPA 2.  

b. Melaksanakan pretest.  

Yaitu melihat leger nilai semester 1 siswa kelas X tahun ajaran 

2017/2018 yang terpilih menjadi sampel di SMA N 1 Tanjung Jabung 

Timur.  

C. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sutja, 

dkk (2017:73), data sekunder data yang diambil tidak langsung dari sumber 

datanya, tetapi menjadikan orang lain sebagai sumber datanya. Dalam 

penelitian ini menggunakan data prestasi belajar siswa. Data prestasi belajar 

yang dimaksud adalah akumulasi dan kesimpulan penilaian guru bidang studi 

atas tugas, dan ulangan yang diperoleh setiap siswa untuk setiap mata pelajaran 

dengan rentangan 00 s.d 100. Prestasi belajar tersebut tidak dipunggut langsung 

dari siswa, tetapi menggunakan data yang sudah terdokumentasikan pada leger 

nilai sekolah. 

D. Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui leger nilai siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan 

pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa di sekolah yang akan 



dijadikan sampel untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data 

yang diperoleh melalui sejumlah teknik pengumpulan data, yang dianalisis 

dengan menggunakan rumus presentase untuk memberikan deskripsi 

tentang hal-hal yang menjadi fokus penelitian. 

Selanjutnya kisi-kisi layanan penempatan dan penyaluran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Layanan  

Penempatan dan Penyaluran 

Variabel Indikator Deskriptor 

Layanan 

penempatan 

dan 

penyaluran 

Penempatan 

dalam kelas 

1. Kriteria penempatan siswa dalam 

kelas 

2. Pengaturan posisi duduk 

3. Hubungan sosial siswa di kelas 

Penempatan dan 

penyaluran 

kedalam 

kelompok belajar. 

1. Kegiatan kelompok belajar 

2. Hubungan sosial siswa didalam 

kelompok belajar 

3. Cara menetukan anggota kelompok 

4. Progarm khusus 

Penempatan dan 

penyaluran 

kedalam 

kegiatan 

kurikuler/ekstraku

rikuler 

1. Pemahaman peserta 

didik tentang dirinya 

2. Peranan guru BK dalam 

menempatkan dan menyalurkan 

peserta didik 

3. Penyediaan fasilitas 

4. Penempatan dan penyaluran sesuai 

dengan kondisi fisik murid 

 

2. Pembakuan Instrumen 

Dalam penelitian ini, untuk variabel prestasi belajar tidak 

melakukan pembakuan instrumen dikarenakan data yang diambil leger 



nilai sekolah siswa kelas X IPA 1 dan X IPA 2   SMA N 1 Tanjung 

Jabung Timur tahun ajaran 2017/2018. Untuk variabel layanan 

penempatan dan penyaluran dilakukan pembakuan melalui penimbang 

para ahli. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Deskripsi data prestasi belajar siswa  dan pelaksanaan layanan 

penempatan dan penyaluran tentang dianalisis dengan menggunakan 

rumus persentase. Menurut Sudjana (2002:50) persentase dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

P =  
f

N
 x 100 

Keterangan:  P: Persentase 

  f: Frekuensi Jawaban  

  N: Jumlah Responden 

a. Prestasi Belajar 

Untuk mengetahui kategorisasi dan persentase prestasi belajar, 

penulis mengacu pada KKM pedoman K13 yang dapat dilihat pada 

tabel 3.4 sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.4 Ketuntasan Belajar 

Konversi Nilai Akhir 

Keterangan 

Skala 100 



81-100 Sangat Bagus 

66-80 Bagus 

51-65` Cukup 

0-50 Kurang 

 

b. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Untuk mengetahui kategorisasi dan persentase layanan penempatan 

dan penyaluran, terdapat 30  butir item pernyataan dengan skor ideal 

tertinggi adalah 30 dan skor ideal terendah 0. Dapat dilihat pada Tabel 

3.5 sebagai berikut. 

Tabel 3.5. Kategorisasi Penskoran dan Persentase Layanan 

 Penempatan dan Penyaluran 

Kategorisasi 

Layanan Penempatan dan 

Penyaluran 

Rentang 

Skor % Rata-rata 

Sangat Berpengaruh > 24 > 80% 

Berpengaruh 18– 23 60% - 79% 

Cukup Berpengaruh 12 – 17 40% - 59% 

Tidak Berpengaruh  6- 11 20% - 39% 

Sangat Tidak Berpengaruh  ≤  5 < 19% 

 

Variabel layanan penempatan dan penyaluran terdiri dari 3 

indikator, yaitu penempatan dalam kelas, penempatan dan 

penyaluran kedalam kelompok belajar, penempatan dan penyaluran 

kedalam kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler. Kategorisasi penskoran 



dan persentase pada masing-masing indikator dapat dilihat sebagai 

berikut. 

1) Penempatan Dalam Kelas 

Untuk mengetahui kategorisasi dan persentase penempatan 

dalam kelas terdapat 8  butir item pernyataan dengan skor 

ideal tertinggi adalah 8 dan skor ideal terendah 0. Dapat 

dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut. 

Tabel 3.6. Kategorisasi Penskoran dan Persentase 

      Penempatan Dalam Kelas 

 

Kategorisasi 

Penempatan Dalam Kelas 

 

Rentang 

Skor % Rata-rata 

Sangat Berpengaruh > 6,4 > 80% 

Berpengaruh 4,8– 6,3 60% - 79% 

Cukup Berpengaruh 3,2 – 4,7 40% - 59% 

Tidak Berpengaruh  1,6- 3,1 20% - 39% 

Sangat Tidak Berpengaruh  ≤  1,5 < 19% 

 

2) Penempatan dan Penyaluran Kedalam Kelompok Belajar 

Untuk mengetahui kategorisasi dan persentase penempatan 

dan penyaluran ke dalam kelompok belajar terdapat 12  butir 

item pernyataan dengan skor ideal tertinggi adalah 12 dan 

skor ideal terendah 0. Dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai 

berikut. 

 

 



Tabel 3.7. Kategorisasi Penskoran dan Persentase 

                 Penempatan dn Penyaluran Kedalam 

                 Kelompok Belajar 

 

Kategorisasi 

Penempatan dan Penyaluran 

Kedalam Kelompok Belajar 

 

Rentang 

Skor % Rata-rata 

Sangat Berpengaruh > 9,6 > 80% 

Berpengaruh 7,2– 9,5 60% - 79% 

Cukup Berpengaruh 4,8 – 7,1 40% - 59% 

Tidak Berpengaruh  2,4- 4,7 20% - 39% 

Sangat Tidak Berpengaruh  ≤  2,3 < 19% 

 

3) Penempatan dan Penyaluran Kedalam Kegiatan 

Kurikuler/Ekstrakurikuler 

Untuk mengetahui kategorisasi dan persentase penempatan 

dan penyaluran ke dalam kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler 

terdapat 10  butir item pernyataan dengan skor ideal tertinggi 

adalah 10 dan skor ideal terendah 0. Dapat dilihat pada Tabel 

3.8 sebagai berikut. 

Tabel 3.8. Kategorisasi Penskoran dan Persentase 

                 Penempatan dn Penyaluran Kedalam 

                 Kegiatan Kurikuler/Ekstrakurikuler 

 

Kategorisasi 

Penempatan dan Penyaluran 

Kedalam Kegiatan 

Kurikuler/Ekstrakurikuler 

 

Rentang 

Skor % Rata-rata 

Sangat Berpengaruh > 8 > 80% 

Berpengaruh 6– 7 60% - 79% 

Cukup Berpengaruh 4 – 5 40% - 59% 

Tidak Berpengaruh  2- 3 20% - 39% 

Sangat Tidak Berpengaruh  ≤  1 < 19% 

 



2. Pengujian Persyaratan Analisis 

b. Uji Normalitas 

Menurut Widiyanto (2013:154), pengujian normalitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal atau berada dalam sebaran normal. 

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini menggunakan teknik Uji Bartllett. Menurut 

Widiyanto (2013:173) uji bartllet dapat digunakan untuk menguji 

homogenitas varians dari dua kelompok atau lebih. Maka rumus Uji 

Bartllet yang dimaksud adalah: 

                          𝑥2 = (In 10) {𝐵 − (∑ 𝑑𝑘)𝐿𝑜𝑔𝑠2} 

3. Pengujian Hipotesis 

Menurut Siregar (2014:248), untuk mengetahui ada tidaknya nilai 

rata-rata antara dua kelompok yang berpasangan (satu mendapatkan 

perlakuan berbeda dari dimensi waktu dengan jenis data interval atau rasio 

maka dipergunakan uji t dua sampel (sampel paired test). Dalam penelitian 

ini, penulis ingin melihat apakah ada pengaruhnya layanan penempatan dan 

penyaluran terhadap prestasi belajar siswa. Oleh sebab itu, penulis 

mempergunakan uji t untuk menemukan hasil apakah ada pengaruh 

layanan penempatan dan penyaluran terhadap prestasi belajar. Adapun 

rumusnya sebagai berikut. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
�̅� − �̅�

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑠1

√𝑛1
) (

𝑠2

√𝑛2
)

 



Keterangan :   

n1 : Sampel pertama 

n2 : Sampe kedua 

Dari hasil hitung tersebut dikonsultasikan dengan indeks tabel t-hitung 

dan t tabel berdasarkan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Ho : Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa sebelum  

              (pretest) dan sesudah diberikan perlakuan (post-test) 

b. Ha : Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa sebelum (pre- 

   test) dan sesudah diberikan perlakuan (post-test) 

c. Kaidah pengujiannya: 

Jika : -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima 

Jika : t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

di kelas X IPA 1 SMA N 1 Tanjung Jabung Timur sebanyak 35 orang sebagai 

sampel kelompok kontrol dan kelas X IPA 2 SMA N 1 Tanjung Jabung Timur 

sebanyak 35 orang sebagai kelompok eksperimen. Waktu pelaksanaan 

penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu dari bulan Maret 

hingga bulan April 2018. Secara spesifik penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung Timur.   

  Data-data yang diperoleh adalah hasil pretest dan posttest berkaitan 

dengan prestasi belajar dan layanan penempatan dan penyaluran. 

  Berdasarkan data yang peneliti peroleh, maka dapat dideskripsikan 

hasil penelitian sebelum dilakukan perlakuan (Pretest) dan setelah diberikan 

perlakuan (Posttest), dimana pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 20.00  for windows. 

1. Hasil Pretest 

  Sesuai dengan tujuan dilakukannya pretest, yaitu untuk 

mengetahui gambaran awal prestasi belajar siswa dilihat pada nilai 

ujian semester 1 tahun ajaran 2017/2018.  Adapun hasil pretest yang 

diperoleh pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak jauh 



berbeda. Hasil pretest tersebut dianalisis menggunakan pengolahan 

data SPSS versi 20 Berikut ini disajikan nilai semester 1 masing-masing 

siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 Tabel. 4.1 Nilai Rapor Semeter 1 Siswa kelas X IPA 1 dan IPA 2 

                       SMA N 1 Tanjung Jabung Timur tahun ajaran 

                        2017/2018 

 

Kode 

Nilai Rapor Semeter 1 

Eksperimen Kontrol 

Skor  Kategori  Skor  Kategori  

1.  
82,85 SANGAT BAGUS 79,08 BAGUS 

2.  
86,15 SANGAT BAGUS 79,85 BAGUS 

3.  
78,15 BAGUS 80,31 SANGAT BAGUS 

4.  
77,54 BAGUS 78,85 BAGUS 

5.  
79,62 BAGUS 78,15 BAGUS 

6.  
79,31 BAGUS 77,92 BAGUS 

7.  
81,46 SANGAT BAGUS 79,92 BAGUS 

8.  
80,15 SANGAT BAGUS 79,31 BAGUS 

9.  
79,08 BAGUS 81,69 SANGAT BAGUS 

10.  
83,69 SANGAT BAGUS 78,38 BAGUS 

11.  
78,77 BAGUS 79,46 BAGUS 

12.  
75,54 BAGUS 86,15 SANGAT BAGUS 

13.  
78,85 BAGUS 80,31 SANGAT BAGUS 

14.  
83,08 SANGAT BAGUS 77,62 BAGUS 

15.  
80,23 SANGAT BAGUS 76,85 BAGUS 

16.  
79,54 BAGUS 81,23 SANGAT BAGUS 

17.  
76,23 BAGUS 76,54 BAGUS 

18.  
76,77 BAGUS 78,23 BAGUS 

19.  
78,54 BAGUS 80,69 SANGAT BAGUS 

20.  
78,92 BAGUS 81,54 SANGAT BAGUS 



21.  
79,92 BAGUS 78,38 BAGUS 

22.  
78,00 BAGUS 79,69 BAGUS 

23.  
80,23 SANGAT BAGUS 80,31 SANGAT BAGUS 

24.  
78,54 BAGUS 77,85 BAGUS 

25.  
79,00 BAGUS 82,46 SANGAT BAGUS 

26.  
81,31 SANGAT BAGUS 81,46 SANGAT BAGUS 

27.  
77,46 BAGUS 85,92 SANGAT BAGUS 

28.  
80,69 SANGAT BAGUS 81,23 SANGAT BAGUS 

29.  
83,08 SANGAT BAGUS 81,77 SANGAT BAGUS 

30.  
81,31 SANGAT BAGUS 77,38 BAGUS 

31.  
78,69 BAGUS 84,85 SANGAT BAGUS 

32.  
80,00 BAGUS 80,85 SANGAT BAGUS 

33.  
83,38 SANGAT BAGUS 81,77 SANGAT BAGUS 

34.  
82,31 SANGAT BAGUS 80,92 SANGAT BAGUS 

35.  
77,62 BAGUS 78,77 BAGUS 

Hasil dari pembagian kelompok berdasarkan data-data yang 

didapatkan tersebut, menghasilkan data rata-rata tiap-tiap kelompok 

sebagai berikut: 

Tabel. 4.2. Distribusi Nilai Mean pada Kelompok Eksperimen 

                   Dan Kontrol pada Tahap Pre-test 

 

Sampel N Mean Rank Prestasi Belajar 

Pretest Eksperimen 35 79,89 

Kontrol 35 80,16 

Total 70  

 



Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor pre-

test pada variable prestasi belakar kelompok eksperimen sebesar 79,89 

dan kelompok kontrol 80,16. Hal ini berarti kedua kelompok memiliki 

rata-rata yang sama yaitu berada pada kategori bagus. 

a. Deskripsi Data Hasil Pretest Prestasi Belajar Nilai Rapor 

Semeter 1 tahun ajaran 2017/2018 Kelompok Eksperimen 

 

 Berdasarkan hasil pretest diperoleh gambaran prestasi 

belajar pada kelompok eksperimen. Data hasil pretest dapat dilihat 

pada tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar Nilai 

Rapor Semeter 1 tahun ajaran 2017/2018 

 

Konversi Nilai Akhir 

Skala 100 
Keterangan 

Frekuensi 

(F) 

Persentase 

(%) 

81-100 Sangat Bagus 14 40 

66-80 Bagus 21 60 

51-65` Cukup 0 0 

0-50 Kurang 0 0 

Total 35 100 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa dari keseluruhan 

sampel yang berjumlah 35 orang siswa, sebagian besar siswa berada 

pada kategori nilai bagus dengan jumlah frekuensi 21 orang siswa 

atau dapat dipersentasekan 60%. Selanjutnya disusul pada kategori 

nilai sangat bagus dengan jumlah frekuensinya 14 orang siswa atau 



dapat dipersentasekan pada 40%, sedangkan untuk kategori cukup 

dan kurang diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari 

seluruh responden. 

Rincian deskripsi prestasi belajar berdasarkan indikator yang 

dapat dilihat dalam Tabel 4.4 sebagai berikut. 

  Tabel. 4.4 Deskripsi Rata-rata (Mean) dan Persentase (%) 

      Prestasi Belajar Berdasarkan Mata Pelajaran tahun 

     ajaran 2017/2018 

Variabel Indikator 

 Skor 

Ket 

Ideal 
Ter-

Tinggi 

Ter-

rendah 
Total 

SD Rata-

rata 

Prestasi 
Belajar 

PAIBP 100 93 81 

 

3002 

 

2,89 

 

85,77 Sangat Bagus 

PPKN 100 87 

 

77 

 

2868 

 

3,11 

 

81,94 

 

Sangat Bagus 

B. IND 100 90 

 

75 

 

2865 

 

3,84 

 

81,86 

 

Sangat Bagus 

B. ING 100 85 

 

75 

 

2754 

 

2,40 

 

78,69 

 

Bagus 

MTK U 100 88 

 

65 

 

2623 

 

4,12 

 

74,94 

 

Bagus 

SJH IND 100 90 

 

78 

 

2792 

 

2,80 

 

79,77 

 

Bagus 

PJOK 100 86 

 

79 

 

2875 

 

1,61 

 

82,14 

 

Sangat Bagus 

PkWu 100 81 

 

75 

 

2729 

 

1,56 

 

82,14 

 

Sangat Bagus 

SBd 100 89 

 

82 

 

2891 

 

1,99 

 

82,60 Sangat Bagus 



MTK P 100 93 68 

 

2782 

 

6,62 

 

79,49 

 

Bagus 

BIO 100 87 

 

68 

 

2596 

 

4,32 

 

74,17 

 

Bagus 

FIS 100 85 

 

75 

 

2765 

 

2,70 

 

79,00 

 

Bagus 

KIM 100 93 

 

65 

 

2806 

 

6,67 

 

80,17 

 

Sangat Bagus 

Total 1300 1120 

 

982 

 

36348 

 

30,23 

 

79,89 

 

Bagus 

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa prestasi belajar siswa 

berada pada kategori bagus, secara keseluruhan skor tertinggi 

sebesar 1120 dari skor ideal yaitu 1300,  sedangkan skor terendah 

keseluruhan adalah 982, skor total 36348, dengan persentase sebesar 

79,89% dan standar deviasi berada pada nilai 30,23. 

b. Deskripsi Data Hasil Pretest Prestasi Belajar Nilai Rapor 

Semeter 1 tahun ajaran 2017/2018 Kelompok Kontrol 

 

 Berdasarkan hasil pretest diperoleh gambaran prestasi 

belajar pada kelompok kontrol. Data hasil pretest dapat dilihat pada 

tabel 4.5 di bawah ini. 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar 

Konversi Nilai Akhir 

Skala 100 
Keterangan 

Frekuensi 

(F) 

Persentase 

(%) 

81-100 Sangat Bagus 17 48,57 

66-80 Bagus 18 51,43 

51-65` Cukup 0 0 



0-50 Kurang 0 0 

Total 35 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa dari keseluruhan 

sampel yang berjumlah 35 orang siswa, sebagian besar siswa berada 

pada kategori nilai bagus dengan jumlah frekuensi 18 orang siswa 

atau dapat dipersentasekan 51,43%. Selanjutnya disusul pada 

kategori nilai sangat bagus dengan jumlah frekuensinya 17 orang 

siswa atau dapat dipersentasekan pada 48,57%, sedangkan untuk 

kategori cukup dan kurang diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai 

nol dari seluruh responden. 

Rincian deskripsi prestasi belajar berdasarkan indikator yang 

dapat dilihat dalam Tabel 4.6 sebagai berikut. 

  Tabel. 4.6 Deskripsi Rata-rata (Mean) dan Persentase (%) 

      Prestasi Belajar Berdasarkan Mata Pelajaran tahun 

     ajaran 2017/2018 

Variabel Indikator 

Skor 

Ket 

Ideal 
Ter-

Tinggi 

Ter-

rendah 
Total SD 

Rata-

rata 

Prestasi 

Belajar 

PAIBP 100 89 

 

80 

 

2952 

 

2,71 

 

84,34 

 

Sangat 

Bagus 

PPKN 100 87 

 

72 

 

2787 

 

3,69 

 

79,63 

 

Bagus 

B. IND 100 90 

 

75 

 

2832 

 

3,80 

 

80,91 

 

Bagus 

B. ING 100 86 75 2743 2,37 78,37 Bagus 



     

MTK U 100 88 

 

66 

 

2670 

 

5,04 

 

76,29 

 

Bagus 

SJH IND 100 87 

 

74 

 

2780 

 

1,72 

 

79,43 

 

Bagus 

PJOK 100 85 

 

78 

 

2849 

 

1,90 

 

81,40 

 

Sangat 

Bagus 

PkWu 100 85 

 

83 

 

2920 

 

0,70 

 

83,43 

 

Sangat 

Bagus 

SBd 100 95 

 

84 

 

3018 

 

1,85 

 

86,23 

 

Sangat 

Bagus 

MTK P 100 94 

 

68 

 

2761 

 

7,28 

 

78,89 

 

Bagus 

BIO 100 88 

 

68 

 

2579 

 

5,26 

 

73,69 

 

Bagus 

FIS 100 86 

 

75 

 

2795 

 

3,41 

 

79,86 

 

Bagus 

KIM 100 94 

 

73 

 

2788 

 

5,14 

 

79,66 

 

Bagus 

Total 1300 1120 

 

995 

 

36474 

 

29,94 

 

 

80,16 Bagus 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa prestasi belajar siswa 

berada pada kategori bagus, secara keseluruhan skor tertinggi 

sebesar 1120 dari skor ideal yaitu 1300,  sedangkan skor terendah 

keseluruhan adalah 995, skor total 36474, dengan persentase sebesar 

80,16% dan standar deviasi berada pada nilai 29,94. 

2. Hasil Post-Test 



Setelah pemberian perlakuan sebanyak sepuluh kali pertemuan 

kepada kelompok eksperimen selama 5 minggu, kemudian peneliti 

mengukur prestasi belajar melalui nilai mid semester II tahun ajaran 

2017/2018 dan pendapat siswa tentang penyelenggaraan layanan 

penempatan dan penyaluran  subjek pada kelompok eksperimen dan 

mengukur prestasi belajar melalui nilai mid semester II tahun ajaran 

2017/2018 kelompok kontrol. Hasil post-test tersebut dianalisis 

menggunakan pengolahan data SPSS versi 20 Berikut ini disajikan nilai 

mid semester II masing-masing siswa pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

Tabel. 4.7 Nilai Rapor Mid Semeter II Siswa kelas X IPA 1 dan 

  IPA 2 SMA N 1 Tanjung Jabung Timur tahun ajaran 

                       2017/2018 

 

Kode 

Nilai Rapor Mid Semeter II 

Eksperimen Kontrol 

Skor  Kategori  Skor  Kategori  

1.  
83,08 SANGAT BAGUS 78,23 BAGUS 

2.  
86,15 SANGAT BAGUS 78,92 BAGUS 

3.  
79,08 BAGUS 79,46 BAGUS 

4.  
79,08 BAGUS 78,00 BAGUS 

5.  
80,62 SANGAT BAGUS 77,31 BAGUS 

6.  
80,54 SANGAT BAGUS 77,15 BAGUS 

7.  
82,15 SANGAT BAGUS 78,23 BAGUS 

8.  
81,31 SANGAT BAGUS 78,54 BAGUS 

9.  
79,77 BAGUS 80,54 SANGAT BAGUS 

10.  
84,31 SANGAT BAGUS 77,46 BAGUS 

11.  
81,38 SANGAT BAGUS 78,69 BAGUS 



12.  
79,15 BAGUS 85,23 SANGAT BAGUS 

13.  
80,31 SANGAT BAGUS 79,38 BAGUS 

14.  
84,08 SANGAT BAGUS 76,85 BAGUS 

15.  
82,15 SANGAT BAGUS 76,08 BAGUS 

16.  
82,23 SANGAT BAGUS 81,23 SANGAT BAGUS 

17.  
80,62 SANGAT BAGUS 76,92 BAGUS 

18.  
79,85 BAGUS 78,62 BAGUS 

Kode 

Nilai Rapor Mid Semeter II 

Eksperimen Kontrol 

Skor  Kategori Skor  Kategori 

19.  
80,46 SANGAT BAGUS 82,00 SANGAT BAGUS 

20.  
81,15 SANGAT BAGUS 81,92 SANGAT BAGUS 

21.  
81,00 SANGAT BAGUS 79,38 BAGUS 

22.  
80,08 SANGAT BAGUS 79,85 BAGUS 

23.  
81,69 SANGAT BAGUS 80,23 SANGAT BAGUS 

24.  
80,23 SANGAT BAGUS 78,62 BAGUS 

25.  
80,23 SANGAT BAGUS 82,15 SANGAT BAGUS 

26.  
81,69 SANGAT BAGUS 81,23 SANGAT BAGUS 

27.  
79,38 BAGUS 84,92 SANGAT BAGUS 

28.  
81,31 SANGAT BAGUS 81,00 SANGAT BAGUS 

29.  
83,54 SANGAT BAGUS 80,92 SANGAT BAGUS 

30.  
81,69 SANGAT BAGUS 76,46 BAGUS 

31.  
79,77 BAGUS 84,08 SANGAT BAGUS 

32.  
80,46 SANGAT BAGUS 80,85 SANGAT BAGUS 

33.  
83,69 SANGAT BAGUS 81,77 SANGAT BAGUS 

34.  
82,77 SANGAT BAGUS 80,92 SANGAT BAGUS 

35.  
78,08 BAGUS 78,77 BAGUS 

 



Hasil dari pembagian kelompok berdasarkan data-data yang 

didapatkan tersebut, menghasilkan data rata-rata tiap-tiap kelompok 

sebagai berikut: 

Tabel. 4.8. Distribusi Nilai Mean pada Kelompok Eksperimen 

                   Dan Kontrol pada Tahap Post-test 

 

Sampel N Mean Rank Prestasi Belajar 

Pretest Eksperimen 35 81,23 

Kontrol 35 79,77 

Total 70  

 

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor post-

test pada variable prestasi belakar kelompok eksperimen sebesar 81,23 

dan kelompok kontrol 79,77. Hal ini berarti kedua kelompok memiliki 

rata-rata yang sama yaitu berada pada kategori bagus. 

 

 

 

a. Deskripsi Data Hasil Post-test Prestasi Belajar Nilai Rapor Mid 

Semeter II tahun ajaran 2017/2018 Kelompok Eksperimen 

 

 Berdasarkan hasil post-test diperoleh gambaran prestasi 

belajar pada kelompok eksperimen. Data hasil post-test dapat 

dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini. 



Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar Nilai 

Rapor Mid Semeter II tahun ajaran 2017/2018 

Konversi Nilai Akhir 

Skala 100 
Keterangan 

Frekuensi 

(F) 

Persentase 

(%) 

81-100 Sangat Bagus 27 77,14 

66-80 Bagus 8 22,86 

51-65` Cukup 0 0 

0-50 Kurang 0 0 

Total 35 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa dari keseluruhan 

sampel yang berjumlah 35 orang siswa, sebagian besar siswa berada 

pada kategori nilai bagus dengan jumlah frekuensi 27 orang siswa 

atau dapat dipersentasekan 77,14%. Selanjutnya disusul pada 

kategori nilai sangat bagus dengan jumlah frekuensinya 8 orang 

siswa atau dapat dipersentasekan pada 22,86%, sedangkan untuk 

kategori cukup dan kurang diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai 

nol dari seluruh responden. 

Rincian deskripsi prestasi belajar berdasarkan indikator yang 

dapat dilihat dalam Tabel 4.10 sebagai berikut. 

 

  Tabel. 4.10 Deskripsi Rata-rata (Mean) dan Persentase (%) 

      Prestasi Belajar Berdasarkan Mata Pelajaran tahun 



     ajaran 2017/2018 

Variabel Indikator 

 Skor 

Ket 

Ideal 
Ter-

Tinggi 

Ter-

rendah 
Total 

SD 
Rata-rata 

Prestasi 

Belajar 

PAIBP 100 93 

 

81 

 

3004 

 

2,85 

 

85,83 

 

Sangat 

Bagus 

PPKN 100 87 

 

79 

 

2919 

 

2,49 

 

83,40 

 

Sangat 

Bagus 

B. IND 100 90 

 

75 

 

2865 

 

3,84 

 

81,86 

 

Sangat 

Bagus 

B. ING 100 85 

 

75 

 

2757 

 

2,41 

 

78,77 

 

Bagus 

MTK U 100 88 

 

73 

 

2771 

 

2,60 

 

79,17 

 

Bagus 

SJH IND 100 90 

 

78 

 

2835 

 

3,13 

 

81,00 

 

Sangat 

Bagus 

PJOK 100 86 

 

79 

 

2875 

 

1,61 

 

82,14 

 

Sangat 

Bagus 

PkWu 100 81 

 

76 

 

2776 

 

1,25 

 

79,31 

 

Bagus 

SBd 100 89 

 

82 2891 

 

1,99 

 

82,60 

 

Sangat 

Bagus 

MTK P 100 93 

 

68 

 

2794 

 

6,25 

 

79,83 

 

Bagus 

BIO 100 87 

 

70 

 

2827 

 

3,37 

 

80,77 

 

Sangat 

Bagus 

FIS 100 85 

 

75 

 

2827 

 

3,03 

 

80,77 

 

Sangat 

Bagus 

KIM 100 93 

 

65 

 

2819 

 

6,10 

 

80,54 

 

Sangat 

Bagus 

Total 1300 1120 1015 36960 22,53 81,23 Sangat 

Bagus 



     

 

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa prestasi belajar siswa 

berada pada kategori sngat bagus, secara keseluruhan skor tertinggi 

sebesar 1120 dari skor ideal yaitu 1300,  sedangkan skor terendah 

keseluruhan adalah 1015, skor total 36960, dengan persentase 

sebesar 81,23% dan standar deviasi berada pada nilai 22,53. 

 

 

b. Pendapat Siswa tentang Penyelenggaraan Layanan 

Penempatan dan Penyaluran pada Kelompok Ekperimen 
 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data melalui instrumen pada 

variabel layanan penempatan dan penyaluran dari keseluruhan sampel 

(responden) berjumlah 35 siswa dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai 

berikut. 

Interval Skor Kategori 
Frekuensi 

(F) 
Persentase (%) 

> 24 Sangat Berpengaruh 26 74,29 

18– 23 Berpengaruh 9 25,71 

12 – 17 Cukup Berpengaruh 0 0 

 6- 11 Tidak Berpengaruh 0 0 

 ≤  5 Sangat Tidak Berpengaruh 0 0 

Total 35 100 

 



Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa dari keseluruhan 

sampel yang berjumlah 35 orang siswa, sebagian besar pendapat 

siswa tentang penyelenggaraan layanan penempatan penyaluran 

berada pada kategori sangat berpengaruh dengan jumlah frekuensi 

26 orang guru BK atau dapat dipersentasekan 74,29%. Selanjutnya 

disusul pada kategori berpengaruh dengan jumlah frekuensinya 9 

orang siswa atau dapat dipersentasekan pada 25,71%, selanjutnya 

kategori cukup berpengaruh, tidak berpengaruh dan sangat tidak 

berpengaruh diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai nol dari 

seluruh responden. 

Rincian deskripsi pendapat siswa tentang layanan 

penempatan dan penyaluran berdasarkan indikator yang dapat 

dilihat dalam Tabel 4.12 sebagai berikut. 

Tabel. 4.12 Deskripsi Rata-rata (Mean) dan Persentase (%) 

                    Pendapat Siswa tentang Penyelenggaraan Layanan 

        Penempatan dan Penyaluran 

 

Variabel Indikator 

 Skor 

Ket 
Ideal 

Ter-

Tinggi 

Ter-

rendah 
Total 

SD Rata-

rata 

Layanan 

Penempatan 

dan 

Penyaluran 

Penempatan 

Dalam Kelas 
8 8 4 

 

243 

 

 

0,91 

 

 

6,94 

 

Sangat 

Berpengaruh 

Penempatan 

dan 

Penyaluran 

Kedalam 

12 12 

 

5 

 

356 

 

2,23 

 

10,17 

Sangat 

Berpengaruh 



Kelompok 

Belajar 

 

    

Penempatan 

dan 

Penyaluran 

Kedalam 

Kegiatan 

Kurikuler/Ek

strakurikuler 

 

10 10 

 

8 

 

 

337 

 

 

0,60 

 

 

9,63 

 

Sangat 

Berpengaruh 

Total 30 

 

30 

 

 

21 

 

 

936 

 

 

2,65 

 

 

26,743 

 

Sangat 

Berpengaruh 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa persepsi siswa 

tentang pelenyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran 

berada pada kategori sangat berpengaruh, secara keseluruhan skor 

tertinggi sebesar 30 dari skor ideal yaitu 30,  sedangkan skor 

terendah keseluruhan adalah 21, skor total 960, dengan rata-rata 

keseluruhan sebesar 26,74 % dan standar deviasi berada pada nilai 

2,65. 

c. Deskripsi Data Hasil Post-test Prestasi Belajar Nilai Rapor Mid 

Semeter II tahun ajaran 2017/2018 Kelompok Kontrol 
 

Berdasarkan hasil post-test diperoleh gambaran prestasi belajar 

pada kelompok kontrol. Data hasil post-test dapat dilihat pada tabel 

4.13 di bawah ini. 

Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar 

Nilai Rapor Mid Semeter II tahun ajaran 2017/2018 



Konversi Nilai Akhir 

Skala 100 
Keterangan 

Frekuensi 

(F) 

Persentase 

(%) 

81-100 Sangat Bagus 18 51,43 

66-80 Bagus 17 48,57 

51-65` Cukup 0 0 

0-50 Kurang 0 0 

Total 35 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat bahwa dari keseluruhan 

sampel yang berjumlah 35 orang siswa, sebagian besar siswa berada 

pada kategori nilai bagus dengan jumlah frekuensi 18 orang siswa 

atau dapat dipersentasekan 51,43%. Selanjutnya disusul pada 

kategori nilai sangat bagus dengan jumlah frekuensinya 17 orang 

siswa atau dapat dipersentasekan pada 48,57%, sedangkan untuk 

kategori cukup dan kurang diperoleh frekuensinya nihil atau bernilai 

nol dari seluruh responden. 

Rincian deskripsi prestasi belajar berdasarkan indikator yang 

dapat dilihat dalam Tabel 4.13 sebagai berikut. 

 

 

  Tabel. 4.13 Deskripsi Rata-rata (Mean) dan Persentase (%) 

      Prestasi Belajar Berdasarkan Mata Pelajaran tahun 



     ajaran 2017/2018 

Variabel Indikator 

 Skor 

Ket 

Ideal 
Ter-

Tinggi 

Ter-

rendah 
Total 

SD 
Rata-rata 

Prestasi 

Belajar 

PAIBP 100 89 

 

81 

 

2969 

 

2,33 

 

84,83 

 

Sangat 

Bagus 

PPKN 100 87 

 

72 

 

2787 

 

3,69 

 

79,63 

 

Bagus 

B. IND 100 90 

 

75 

 

2832 

 

3,80 

 

80,91 

 

Sangat 

Bagus 

B. ING 100 86 

 

75 

 

2757 

 

2,41 

 

78,77 

 

Bagus 

MTK U 100 88 

 

66 

 

2696 

 

5,05 

 

77,03 

 

Bagus 

SJH IND 100 87 

 

74 

 

2787 

 

1,72 

 

79,63 

 

Bagus 

PJOK 100 85 

 

78 

 

2849 

 

1,90 

 

81,40 

 

Sangat 

Bagus 

PkWu 100 85 

 

83 

 

2920 

 

0,70 

 

83,43 

 

Bagus 

SBd 100 88 

 

75 

 

2709 

 

4,51 

 

77,40 

 

Bagus 

MTK P 100 94 

 

68 

 

2761 

 

7,28 

 

78,89 

 

Bagus 

BIO 100 88 

 

68 

 

2645 

 

5,72 

 

75,57 

 

Bagus 

FIS 100 86 75  2795 3,41 79,86 Bagus 



     

KIM 100 94 

 

73 

 

2788 

 

5,14 

 

79,66 

 

Bagus 

Total 1300 1108 

 

989 

 

36295 

 

29,8

6 

 

79,77 

 

Bagus 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat bahwa prestasi belajar siswa 

berada pada kategori sngat bagus, secara keseluruhan skor tertinggi 

sebesar 1108 dari skor ideal yaitu 1300,  sedangkan skor terendah 

keseluruhan adalah 989, skor total 36295, dengan rata-rata 79,77% 

dan standar deviasi berada pada nilai 29,86. 

3. Deskripsi Data Hasil Pretest dan Posttest Prestasi Belajar 

Kelompok Eksperimen 

 

Untuk melihat perubahan prestasi belajar siswa pada kelompok 

eksperimen dari hasil pretest dan posttest dapat dijelaskan sebagai 

berikut.  

  Tabel 4.14. Hasil Pretest dan Posttest Prestasi Belajar Kelompok  

    Eksperimen   

  

Konversi 

Nilai Akhir 

Skala 100 

Keterangan 

Pretest Posttest 

Frekuensi 

(F) 

Persentase 

(%) 

Frekuensi 

(F) 
Persentase (%) 

81-100 Sangat Bagus 14 40 27 77,14 

66-80 Bagus 21 60 8 22,86 



51-65` Cukup 0 0 0 0 

0-50 Kurang 0 0 0 0 

Total 35 100 35 100 

 

      Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

perbedaan prestasi belajar siswa kelompok eksperimen setelah 

mendapat perlakuan layanan penempatan dan penyaluran. Siswa yang 

pada saat  pretest berada pada tingkat sangat bagus sebanyak 40% (14 

orang siswa) setelah perlakuan menjadi 77,14% (27 orang siswa), 

bagus di awal sebanyak 60% (21 orang siswa) setelah perlakuan 

menjadi 22,86% (8 orang siswa). Dari hasil yang didapatkan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa setelah 

diberikan layanan penempatan dan penyaluran. 

4. Deskripsi Data Hasil Pretest dan Posttest Prestasi Belajar 

Kelompok Kontrol 

 

Untuk melihat perubahan prestasi belajar siswa pada kelompok 

eksperimen dari hasil pretest dan posttest dapat dijelaskan sebagai 

berikut.  

  Tabel 4.15. Hasil Pretest dan Posttest Prestasi Belajar Kelompok  

    Kontrol   

  

Konversi 

Nilai Akhir 

Skala 100 

Keterangan 

Pretest Posttest 

Frekuensi 

(F) 

Persentase 

(%) 

Frekuensi 

(F) 
Persentase (%) 

81-100 Sangat Bagus 17 48,57 18 51,43 



66-80 Bagus 18 51,43 17 48,57 

51-65` Cukup 0 0 0 0 

0-50 Kurang 0 0 0 0 

Total 35 100 35 100 

 

      Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

prestasi belajar siswa kelompok kontrol terdapat hanya sedikit 

perbedaan. Siswa yang pada saat  pretest berada pada tingkat sangat 

bagus sebanyak 48,57% (17orang siswa) tanpa perlakuan menjadi 

51,43% (18 orang siswa), bagus di awal sebanyak 51,54% (18 orang 

siswa) tanpa perlakuan menjadi 48,57% (17 orang siswa). Dari hasil 

yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa terdapat sedikit perbedaan 

prestasi belajar siswa tanpa diberikan layanan penempatan dan 

penyaluran. 

 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis dilakukan terhadap data penelitan sebagai dasar 

pertimbangan untuk memilih dan menetapkan jenis teknik analisa data yang 

akan digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan rumus regresi sederhana dan regresi ganda. 

Oleh karena itu, uji persyaratan analisis yang dilakukan pada data penelitian 

ini adalah uji normalitas, dan uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 



Uji normalitas menggunakan teknik analisis Komogorof-Smirnof 

dengan koreksi Liliefirs  dengan program SPSS 20.00 pada probabilitas α = 

0.05. Berikut hipotesis yang diajukan untuk uji normalitas (Siregar, 

2014:153): 

  Ha: Data berdistribusi normal 

  Ho: Data tidak berdistribusi normal 

  Dasar pengambilan keputusan:  

 Jika probabilitas (sign) > α = 0.05, maka Ha diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 

 Jika probabilitas (sign) < α = 0.05, maka Ho ditolak, artinya data tidak 

berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan uji normalitas ketiga variabel tersebut disajikan 

pada Tabel 4.16 sebagai berikut. 

 

 

   Tabel. 4.16 Uji Normalitas 

 Tests of Normality 

 Prestasi Belajar Kolmogorov-Smirnova Ket 

Statisti

c 

df Sig.  



Prestasi 

Belajar 

Sebelum diberikan 

layanan penempatan 

dan penyaluran 

,127 35 ,169 

 

Normal 

Setelah diberikan 

layanan penempatan 

dan penyaluran 

,124 35 ,188 

 

Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 4.16 di atas 

menunjukkan probabilitas (sign) ketiga variabel > α = 0.05. Probabilitas 

(sign) variabel prestasi belajar sebelum diberikan layanan penempatan dan 

penyaluran sebesar 0,169 sedangkan probabilitas (sign) variabel prestasi 

belajar setelah diberikan layanan penempatan dan penyaluran sebesar 

0,188. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu syarat untuk analisis regresi 

sudah dipenuhi. Analisis hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

2. Uji Homogenitas 

Hasil perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel  4.17 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

Tabel 4.17. Uji Homogenitas 

Group Statistics 



 Prestasi Belajar      

N 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

Prestasi Belajar 

sebelum diberikan layanan 

penempatan dan penyaluran 
35 1038,51 30,231 5,110 

setelah diberikan layanan 

penempatan dan penyaluran 
35 1056,00 22,532 3,809 

 

Independent Samples Test      

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

t-test for Equality of Means t-test for Equality 

of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Prestasi 

Belajar 

Equal 

variances 

assumed 

2,38

1 
,127 -2,744 68 2,381 ,127 -2,744 

-

30,20

3 

-4,768 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,744 62,867 

  

-2,744 

-

30,22

2 

-4,749 

 

Berdasarkan tabel 4.17, hasil analisis menunjukkan bahwa 

koefisien P-value adalah 0,127 yang lebih besar dari pada 0.05. Oleh 

karena P-value lebih besar dari 0,05 yang bearti tidak signifikan 



memiliki makna bahwa varians dari kedua kelompok yang 

dibandingkan adalah homogen.  

 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Adapun hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.18 sebagai berikut. 

Tabel 4.18. Uji Hipotesis 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

Prestasi Belajar setelah 
diberikan layanan 
penempatan dan penyaluran 

1,50 70 ,504 ,060 

Prestasi Belajar sebelum 
diberikan layanan 
penempatan dan penyaluran 

1047,26 70 27,894 3,334 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 

Prestasi Belajar setelah 

diberikan layanan penempatan 

dan penyaluran & Prestasi 

Belajar sebelum diberikan 

layanan penempatan dan 

penyaluran 

70 ,316 ,008 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 



Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Pair 1 

Prestasi Belajar setelah 

diberikan layanan penempatan 

dan penyaluran -Prestasi 

Belajar sebelum diberikan 

layanan penempatan dan 

penyaluran 

-1045,757 27,739 3,315 -1052,371 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 

Prestasi Belajar setelah diberikan 

layanan penempatan dan 

penyaluran - Prestasi Belajar 

sebelum diberikan layanan 

penempatan dan penyaluran 

-1039,143 -315,424 69 ,000 

Berdasarkan tabel 4.18, hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 

1. Pada tabel Paried Samples Statistic, kolom mean menunjukkan skor 

rata-rata prestasi belajar siswa sebelum maupun setelah diberikan 

layanan penempatan dan penyaluran. Untuk skor rata-rata prestasi 

belajar setelah diberikan layanan penempatan dan penyaluran 1, 50 

dan skor rata-rata prestasi belajar siswa sebelum diberikan layanan 

penempatan dan penyaluran 1047,26. 



2. Kolom Standar Deviasi menunjukkan koefisien standar deviasi atau 

simpangan baku, yaitu 0,504 untuk skor prestasi belajar siswa 

setelah diberikan layanan penempatan dan penyaluran dan sebesar 

27,894 untuk skor prestasi belajar siswa sebelum diberikan layanan 

penempatan dan penyaluran. 

3. Pada tabel paried samples correlations pada kolom corelations 

menunjukkan besarnya koefisien korelasi dari data yang 

dipasangkan sebesar 0,316 dengan P-value sebesar 0,008. Besarnya 

koefisien P-value lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa data 

yang dipasangkan memiliki korelasi yang signifikan. 

4. Pada tebel paried samples test untuk menentukan diterima atau 

ditolaknya Ho. Dari kolom t menunjukkan koefisien t hitung sebesar 

-315,424 dengan koefisien P-value sebesar 0,000. P-value lebih 

kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar 

siswa sebelum dan setelah diberikan layanan penempatan dan 

penyaluran. 

D. Pembahasan 

Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu proses yang dialami individu 

setelah mengalami pengalaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari 

guru mata pelajaran. Sedangkan layanan penempatan dan penyaluran 

merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terbukti 

efektif membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 



1. Prestasi Belajar Siswa  

a. Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.3,  nilai pre-test pada 

kelas eksperiman sebagian besar prestasi belajar siswa berada pada 

kategori BAGUS yaitu sekitar 60% dari 35 siswa dan sisanya prestasi 

belajar siswa berada pada kategori SANGAT BAGUS yaitu sekitar 

40% dari 35 orang siswa. Sedangkan berdasarkan nilai post-test pada 

tabel 4.9, prestasi belajar siswa sebagian besar berada kategori 

SANGAT BAGUS yaitu sekitar 77,14% dari 35 orang siswa, 

sedangkan prestasi belajar siswa yang berada pada kategori BAGUS 

yaitu sekiat 22,86%.  

b. Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.5,  nilai pre-test pada 

kelas kontrol sebagian besar prestasi belajar siswa berada pada kategori 

BAGUS yaitu sekitar 51,43% dari 35 siswa dan sisanya prestasi belajar 

siswa berada pada kategori SANGAT BAGUS yaitu sekitar 48,57% 

dari 35 orang siswa. Sedangkan berdasarkan nilai post-test pada tabel 

4.13, prestasi belajar siswa  berada kategori SANGAT BAGUS yaitu 

sekitar 51,43% dari 35 orang siswa, sedangkan prestasi belajar siswa 

yang berada pada kategori BAGUS yaitu sekiat 48,57%.  

Dari hasil pengolahan data disimpulkan bahwa terdapat perubahan 

prestasi belajar siswa ditinjau dari nilai pre-test dan post-test, terutama 

pada kelas ekperimen. Nilai pre-test kelas eksperimen, 40% siswa 



memiliki prestasi belajar yang berada pada kategori sangat bagus dan 

sedangkan pada nilai post-test, ditemukan sekitar 77,14% siswa memiliki 

prestasi belajar yang berada pada kategori sangat bagus. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat selisih sekitar 37,14% ditinjau dari nilai pre-

test dan post-test. Sedangkan nilai pre-test kelas eksperimen ditemukan 

sebesar 48,57% siswa berada pada kategori sangat bagus sedangkan pada 

nilai post-test, ditemukan sekitar 51,43% siswa yang memiliki prestasi 

belajar berada pada kategori sangat bagus. Dapat disimpukan bahwa 

terdapat selisih sekitar 2,86% ditinjau dari nilai pre-test dan post-test. 

2. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Dari data yang diperoleh pada tabel 4.12, di dapatkan hasil bahwa 

sebanyak nilai rata-rata keseluruhan 26,74 dari 30 item pernyataan atau 

sebesar 89,1% siswa yang menyatakan penyelenggaraan sangat 

berpengaruh pada proses pembelajarannya.  

 

a. Penempatan Dalam Kelas 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan 

angket mengenai penyelenggaraan layanan penempatan dan 

penyaluran ditinjau dari indikator penempatan dalam kelas diperoleh 

hasil sebesar 6,94 dari skor tertinggi 8 atau sekitar 86,79 % yang 

menyatakan bahwa penempatan dalam kelas sangat berpengaruh pada 

proses pembelajaran siswa. Pada penelitian ini, penulis mengatur 



tempat duduk siswa dalam bentuk U, seperti salah satu gambar yang 

dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Pengaturan Tempat Duduk Siswa Dalam bentuk U 

Rancangan pengaturan tempat duduk dalam bentuk U juga digunakan oleh 

guru mata pelajaran karena sebelum penulis melakukan penelitian, penulis 

sudah melakukan diskusi dengan guru BK dan wali kelas siswa kelas X IPA 

2 SMA N 1 Tanjung Jabung Timur.  

 

b. Penempatan dan Penyaluran Kedalam Kelompok Belajar 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan 

angket mengenai penyelenggaraan layanan penempatan dan 

penyaluran ditinjau dari indikator penempatan dan penyaluran ke 

dalam kelompok belajar diperoleh hasil sebesar 10,17 dari skor 

tertinggi 12 atau sekitar 84,76% yang menyatakan bahwa penempatan 



kedalam kelompok belajar  sangat berpengaruh pada proses 

pembelajaran siswa. Pada penelitian ini, penulis mengatur kelompok 

belajar, seperti salah satu gambar yang dapat dilihat pada gambar 4.2 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.2 Pengaturan kelompok Belajar 

Pada penelitian ini, penulis membagi siswa menjadi 7 kelompok, masing-

masing kelompok berisikan 5 orang siswa. Pembagian siswa dalam 

kelompok belajar ini, penulis realisasikan kepada wali kelas dan guru mata 

pelajaran lainnya. Penulis membagi siswa berdasarkan potensi siswa, yaitu 

juara 1 menjadi ketua kelompok 1, juara 2 menjadi ketua kelompok 2, juara 

3 menjadi ketua kelompok 3, rangking 4 menjadi ketua kelompok 4, 

rangking 5 menjadi ketua kelompok 5, rangking 6 menjadi ketua kelompok 

6, dan rangking 7 menjadi ketua kelompok 7. Dalam pembagian tersebut 

siswa terlihat senang, karena tiap kelompok ada siswa yang lebih pintar. 



Untuk ketersediaan siswa yang memiliki prestasi saya memberikan 

pemahaman bahwa ilmu itu semakin dibagi maka semakin bertambah, 

karena pada saat membagi ilmu kepada orang lain maka terjadi pengulangan 

dalam proses pembelajaran.  

c. Penempatan dan Penyaluran Kedalam Kegiatan 

Kurikuler/Ekstrakurikuler 

 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan 

angket mengenai penyelenggaraan layanan penempatan dan 

penyaluran ditinjau dari indikator penempatan dan penyaluran ke 

dalam kelompok belajar diperoleh hasil sebesar 9,63 dari skor 

tertinggi 10 atau sekitar 96,29% yang menyatakan bahwa penempatan 

kedalam kelompok belajar  sangat berpengaruh pada proses 

pembelajaran siswa. Pada penelitian ini, penulis mengatur kelompok 

belajar, seperti salah satu gambar yang dapat dilihat pada gambar 4.3 

sebagai berikut. 

 



Pada penelitian ini, penulis membantu siswa dalam penempatan pada 

ekstrakurikuler pramuka. Karena sebelumnya siswa mengutarakan bahwa 

kegiatan pramuka kurang terselenggarakan disekolah. Hal ini disebabkan 

karena sedikitnya siswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan pramuka. 

Informasi lebih lanjut yang penulis dapatkan, ternyata terkadang sekolah 

kurang memfasilitasi dalam penyuksesan kegiatan pramuka yang 

menyebabkan siswa menjadi malas. Padahal kegiatan pramuka masuk pada 

kurikulum K 13. Oleh sebab itu, peneliti berusaha memilihatkan kepada 

sekolah, bentuk-bentuk kegiatan yang diselenggarakan pada kegiatan 

pramuka. Agar pihak sekolah mengetahui kegiatan-kegiatan pada 

ekstrakurikuler pramuka, sehingga selanjutnya bisa memberikan dukungan 

lebih tehadap kegiatan pramuka.  

 

 

 

3. Pengaruh Layanan Penempatan Dan Penyaluran terhadap Prestasi 

Belajar Siswa 

Berdasarkan tabel 4.14 dimana hasil pretest (sebelum perlakuan) 

yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  Rata-rata prestasi 

belajar untuk kelompok eksperimen adalah 79,89, sedangkan pada 

kelompok kontrol prestasi belajar  sebesar 80,16. Ini berarti kedua 

kelompok sama-sama berada pada kategori bagus. 



Setelah layanan bimbingan penempatan dan penyaluran diberikan 

kepada kelompok eksperimen tingkat prestasi belajar siswa menjadi 

meningkat, yang mana semula berada pada kategori bagus, berubah 

menjadi kategori sangat bagus, sedangkan pada kelompok kontrol tidak 

ada perbedaan tetap berada pada kategori bagus. Dengan demikian prestasi 

belajar itu bisa meningkat apabila didukung oleh beberapa faktor yang 

mana faktor tersebut berada disekitar siswa itu sendiri. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Djamarah (2012:22), menyebutkan bahwa perubahan 

yang terjadi dalam diri individu sebagai hasil dari pengalaman sebanarnya 

usaha dari indivisu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Lingkungan yang dimaksud dalam oenelitian ini mengarah pada 

penyelenggaraan layanan yang diselenggarakan oleh guru BK yaitu 

melalui penyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang berbunyi Terdapat 

perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa sebelum dan setelah 

diberikan layanan penempatan dan penyaluran. Pada tebel paried samples 

test untuk menentukan diterima atau ditolaknya Ho. Dari kolom t 

menunjukkan koefisien t hitung sebesar -315,424 dengan koefisien P-value 

sebesar 0,000. P-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

prestasi belajar siswa sebelum dan setelah diberikan layanan penempatan 

dan penyaluran. Berdasarkan data tersebut maka dapat diartikan prestasi 



belajar meningkat setelah diberikan perlakuan berupa layanan penempatan 

dan penyaluran. 

Hasil temuan ini juga dapat mendukung pendapat yang dikemukakan 

oleh Prayitno (2017:80) tentang pentingnya bimbingan penempatan dan 

penyaluran untuk siswa yaitu: diperolehnya tempat yang sesuai bagi 

individu untuk pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud itu 

adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-

emosional. 

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa  

layanan penempatan dan penyaluran efektif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Keefektifan layanan penempatan dan penyaluran untuk 

membantu permasalahan siswa dibuktikan juga oleh Robiatul Adawiyah 

(2012) dengan judul “Sikap Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan 

Penempatan dan Penyaluran di Sekolah MenengahAtas Negeri 12 

Pekanbaru”. Penelitian dilakukan untuk  mengetahui bagaimana Sikap 

Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan Penempatan dan Penyaluran di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sikap siswa terhadap pelaksanaan layanan penempatan 

dan penyaluran di sekolah menengah atas negeri 12 pekanbaru, dan faktor-

faktor apa yang mempengaruhi sikap siswa terhadap layanan penempatan 

dan penyaluran. Penelitian ini menemukan bahwa sikap siswa terhadap 

pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran dikatakan setuju” 65,58%. 

Setelah diolah menggunakan rumus, jadi dapat digolongkan bahwa Sikap 



Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan Penempatan dan Penyaluran di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru “Sangat Setuju( Positif)” 

yaitu dengan skor 65,58%. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi sikap 

siswa terhadap layanan penempatan dan penyaluran di sekolah menengah 

atas negeri 12 pekanbaru adalah: dapat memberi motivasi, guru pembimbing 

bersikap terbuka, guru pembimbing sangat memahami kondisi siswa dan 

adanya kerja sama orang tua siswa dengan guru pembimbing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Nilai pre-test kelas eksperimen, 40% siswa memiliki prestasi belajar yang 

berada pada kategori sangat bagus dan sedangkan pada nilai post-test, 

ditemukan sekitar 77,14% siswa memiliki prestasi belajar yang berada pada 

kategori sangat bagus. Dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih sekitar 

37,14%. 

2. Nilai pre-test kelas eksperimen ditemukan sebesar 48,57% siswa berada 

pada kategori sangat bagus sedangkan pada nilai post-test, ditemukan 

sekitar 51,43% siswa yang memiliki prestasi belajar berada pada kategori 

sangat bagus. Dapat disimpukan bahwa terdapat selisih sekitar 2,86%. 

3. Pada tebel paried samples test untuk menentukan diterima atau ditolaknya 

Ho. Dari kolom t menunjukkan koefisien t hitung sebesar -315,424 dengan 

koefisien P-value sebesar 0,000. P-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan prestasi belajar siswa sebelum dan setelah diberikan layanan 

penempatan dan penyaluran. Berdasarkan data tersebut maka dapat 

diartikan prestasi belajar meningkat setelah diberikan perlakuan berupa 

layanan penempatan dan penyaluran. 

B. Saran 

Dengan adanya temuan bahwa terdapat pengaruh layanan penempatan 

penyaluran terhadap prestasi belajar siswa, maka disarankan: 



1. Menjadi masukan bagi guru BK dapat menyelenggarakan layanan 

penempatan dan penyaluran demi peningkatan prestasi belajar siswa. 

2. Menjadi masukan pihak sekolah untuk dapat bekerja sama dalam 

penyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran. 

C. Implikasi penelitian terhadap BK 

Dengan ditemukakannya pengaruh layanan penempatan dan penyaluran 

terhadap prestasi belajar siswa di SMA, diupayakan pada guru BK dapat agar 

memprogramkan layanan penempatan dan penyaluran pada program BK.  
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T-TEST GROUPS=sesudah(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=prestasibelajar 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

T-Test 

Notes 

Output Created 03-APR-2018 14:06:03 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
70 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each analysis 

are based on the cases with 

no missing or out-of-range 

data for any variable in the 

analysis. 



Syntax 

T-TEST 

GROUPS=sesudah(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  

/VARIABLES=prestasibelajar 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources 

Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 

 

[DataSet0]  

 

Group Statistics 

 Prestasi Belajar N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Prestasi 

Belajar 

sebelum diberikan layanan 

penempatan dan penyaluran 
35 1038,51 30,231 5,110 

setelah diberikan layanan 

penempatan dan penyaluran 
35 1056,00 22,532 3,809 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

Prestasi 

Belajar 

Equal variances assumed 2,381 ,127 -2,744 68 

Equal variances not assumed   -2,744 62,867 



 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Prestasi 

Belajar 

Equal variances assumed ,008 -17,486 6,373 

Equal variances not assumed ,008 -17,486 6,373 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Prestasi 

Belajar 

Equal variances assumed -30,203 -4,768 

Equal variances not assumed -30,222 -4,749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


