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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan. 

Pendidikan dapat menyongsong kehidupan yang cerah di masa depan, baik bagi 

diri sendiri, lingkungan, agama, sosial, nusa, dan bangsa. Tanpa adanya 

pendidikan, kualitas diri sendiri juga akan sangat rendah. Hal ini juga akan 

berpengaruh pada kualitas berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan, individu 

akan mendapatkan informasi dan wawasan.  Itu semua dapat berkembang sesuai 

dengan potensi yang dimiliki dan hendaklah sesuai dengan visi misi dari sekolah.  

 Pendidikan di sekolah pastilah memiliki visi dan misi sebagai tolak ukur 

keberhasilan sekolah tersebut. Visi-misi yang dimiliki sekolah merupakan cita-

cita dan harapan untuk memajukan sebuah sekolah. Untuk mewujudkan visi dan 

misi sekolah setiap anggota sekolah memiliki tanggungjawab dan keterlibatan 

yang besar. Visi misi pendidikan nasional tahun 2015-2019 yaitu beraktualisasi 

diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2015). Untuk menciptakan budi pekerti luhur 

dan kepribadian yang unggul, sekolah membuat kebijakan-kebijakan, dan 

peraturan yang harus di patuhi.   

Mewujudkan lingkungan pendidikan yang efektif, ketaatan terhadap 

peraturan merupakan tanggungjawab setiap unsur pendidikan, baik pendidik, 

peserta didik, maupun perangkat administrasi sekolah.  
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Pada dasarnya sikap disiplin dalam diri peserta didik merupakan karakter 

yang sangat mendukung dalam proses belajar peserta didik itu sendiri. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Edicio & Torre (2015) yaitu bersikap disiplin melibatkan 

orang-orang yang paham aturan untuk membantu interaksi antara guru dengan 

siswa. Interaksi yang baik tersebut akan menciptakan perilaku hormat dan peduli 

sehingga akan membuat proses pembelajaran lingkungan sekolah menjadi lebih 

tenang dan bahagia. Tarmizi (dalam Fiana, 2013) mengemukakan bahwa 

“masalah kedisiplinan siswa menjadi sangat berarti bagi kemajuan sekolah” Di 

sekolah yang tertib akan selalu menciptakan proses pembelajaran yang baik. 

Sebaliknya, pada sekolah yang tidak tertib kondisinya akan jauh berbeda. 

Saat ini dalam dunia pendidikan telah digalakkan suatu gerakan nasional 

untuk menciptakan sekolah yang membina generasi muda yang beretika, 

bertanggung jawab, dan perduli melalui pemodelan dan mengajarkan karakter 

baik dengan penekanan pada nilai universal yang disetujui bersama. Siswa 

merupakan sasaran utama pendidikan. Peserta didik di harapkan mampu mencapai 

keberhasilan dalam belajar maupun dalam melaksanakan aturan-aturan di sekolah. 

Sekolah tumbuh dan berkembang melalui nilai disiplin dalam perilaku peserta 

didik, antara lain terdapat perilaku patuh pada norma dan peraturan di sekolah. 

Keberhasilan menanamkan perilaku disiplin di sekolah itu salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu sekolah. Karena sekolah sebagai tempat untuk menanamkan 

atau membentuk karakter, kepribadian dan tempat menimba ilmu bagi siswa 

sehingga terbentuklah siswa yang berbudaya luhur.  
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Hasil penelitian Thomas J. Stanley (2001), menunjukkan bahwa dari 100 

faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang, terdapat sepuluh faktor 

yang dianggap paling berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang antara lain 

kejujuran, kedisiplinan, kegaulan, kemampuan berkomunikasi, dukungan dari 

pasangan hidup, mampu bekerja lebih keras dari yang lain, mencintai apa yang 

dikerjakan, kepemimpinan yang baik dan kuat, memiliki semangat dan 

berkepribadian kompetitif, pengelolaan kehidupan yang baik, dan kemampuan 

menjual gagasan dan produk. Hal ini kedisiplinan masuk dalam kategori faktor 

yang berpengaruh dalam sukses seseorang. 

Gunawan (2012) mengungkapkan bahwa perilaku disiplin di sekolah 

adalah usaha yang dilakukan perangkat sekolah untuk dapat menjaga dan 

memelihara perilaku peserta didik agar tidak menyimpang dan dapat mendorong 

peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib 

yang berlaku di sekolah. Hal ini berkaitan dengan pengembangan karakter diri 

pada siswa sehingga dapat membangun pribadi yang disiplin selama menempuh 

pendidikan di sekolah. Artinya disiplin sekolah nantinya akan sangat bermanfaat 

bagi siswa di masa depan untuk membentuk perilaku sesuai dengan aturan-aturan 

yang berlaku di tengah masyarakat.  

Terdapat permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini 

mengenai krisis etika dan krisis moral anak di sekolah. Krisis etika dan kisis 

moral mengalami permasalahan sehingga semakin lama akan semakin 

mempengaruhi kualitas keberhasilan pendidikan di suatu sekolah. Etika yang di 

maksud ialah berupa: ketertiban, kedisiplinan, sopan santun, dan sikap hormat 
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siswa ketika berada di sekolah maupun berada di masyarakat juga mengalami 

penurunan (Arvianola, 2016). Permasalahan tentang krisis etika dan krisis moral 

di sekolah di alami oleh siswa yang mayoritas berada dalam masa remaja awal-

akhir.  

Masa remaja adalah fase yang penting bagi kehidupan manusia, karena 

merupakan periode peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang 

terdiri dari perkembangan fisik, kognitif dan sosio-emosional (Santrock, 2003). 

Masa ini berlangsung pada rentang usia 12 tahun sampai 22 tahun. Yaitu 

menunjukkan masa peralihan dengan semua perubahan psikis (Gunarsa, 2004). 

masa remaja merupakan masa penuh gejolak emosi dan ketidakseimbangan, yang 

tercakup pada storm and stress artinya remaja mudah terkena pengaruh 

lingkungan seperti meningkatnya konflik dan pertentangan-pertentangan norma. 

Sesuai dengan pendapatnya Bandura (dalam Gunarsa, 2004), masa remaja ini 

menjadi masa pertentangan dan pemberontakan karena terlalu menitikberatkan 

ungkapan-ungkapan bebas dan ringan dari ketidak patuhan.  

Berdasarkan deskripsi tersebut, permasalahan perilaku disiplin terhadap 

tata tertib dialami juga di sekolah SMK Al-Islam Surakarta. Hasil angket 

didapatkan bahwa dari 150 responden yang mengisi angket diperoleh beberapa 

siswa yang memiliki permasalahan tentang kedisiplinan 48%, konsentrasi belajar 

27%, agresi verbal 14% dan perilaku merokok 8 %. Beberapa permasalahan 

tersebut menunjukkan pelanggaran kedisiplinan memiliki presentasi yang paling 

tinggi. Pelanggaran disiplin tersebut antara lain 27 siswa terlambat masuk sekolah, 

24 siswa membolos jam pelajaran, 17 siswa tidak mengerjakan tugas sekolah, 5 
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siswa memakai atribut sekolah yang tidak sesuai. Selain permasalahan tentang 

kedisiplinan, siswa juga mengeluhkan masalah tentang konsentrasi belajar yang 

kurang. Tidak sedikit juga siswa yang melakukan pelanggaran lebih dari satu. 

Sehingga siswa-siswa yang melakukan pelanggaran perlu segera diberikan 

penanganan.   

Data angket tersebut diperkuat dari hasil wawancara guru BK di sekolah 

swasta di Surakarta. Permasalahan ketidakdisiplinan tata tertib bagi peserta didik 

yang terdapat di sekolah tersebut berupa pelanggaran berbagai peraturan di 

sekolah yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun perilaku siswa diluar 

pembelajaran. Pelaku kurangnya disiplin terhadap tata tertib biasanya di lakukan 

oleh siswa kelas sepuluh dan beberapa siswa kelas sebelas dan dua belas. Adapun 

beberapa pelanggaran yang dilakukan antara lain adalah terlambat datang ke 

sekolah, terlambat mengerjakan tugas, kurang disiplin untuk masuk ke kelas 

setelah bel berbunyi, atribut yang digunakan peserta didik kurang lengkap seperti 

sepatu hitam, sabuk, serta kaos kaki yang sesuai dengan peraturan. Kemudian 

pihak sekolah menambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidakdisiplinan siswa itu antara lain berasal dari faktor lingkungan dan internal. 

Jika faktor eksternal itu karena pengaruh dari teman-temannya. Namun jika faktor 

internal dikarenakan kurangnya menyadari arti pentingnya kedisiplinan, dan siswa 

kurang bisa mengatur waktunya.  

Menurut Nakpodia (2010), disiplin sekolah mengacu pada peraturan anak-

anak dan pemeliharaan ketertiban/ aturan di sekolah-sekolah. Aturan-aturan ini 
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misalnya menentukan standar yang diharapkan pakaian, ketepatan waktu, perilaku 

sosial dan etika kerja. 

Perilaku siswa yang tidak disiplin merupakan perilaku tidak maju. Perilaku 

tidak disiplin juga memberikan dampak negatif terhadap perilaku peserta didik 

yang lain. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa perilaku tidak disiplin yang 

dilakukan oleh satu peserta didik akan mempengaruhi perilaku peserta didik yang 

lain, sehingga banyak peserta didik terdorong untuk melakukan perilaku tidak taat 

kepada peraturan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal tersebut akan 

mendorong terbentuknya perilaku menyimpang dan menolak untuk berkembang 

ke arah perilaku yang positif (Aqib, 2011).  Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

guru BK di Sekolah Al-Islam yaitu alasan siswa melakukan pelanggaran disiplin 

tersebut ialah dikarenakan pola fikir siswa yang yang kurang mengutamakan 

pendidikan dan permasalahan tentang kemampuan mengatur waktunya di rumah.  

Menurut Marjohan (2009), merosotnya daya tarik terhadap sekolah dan 

pendidikan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Siswa yang labil 

secara emosi, kurang terbimbing secara intelektual, lemah dalam memanfaatkan 

waktu mengisi hari-hari tanpa adanya tujuan. Rata-rata siswa belajar dengan acuh 

tak acuh dan serampangan. Kemalasan yang di derita siswa-siswa ini bisa 

disebabkan oleh adanya anggapan masa depan yang kabur. Akibatnya menurut 

Brooks and Goldstein (dalam Rostam, 2015), seorang anak yang tidak disiplin 

memiliki kinerja rendah ketika dihadapkan dengan tantangan rutin, dengan 

demikian dia kurang memiliki kepercayaan diri, harga diri, dan pengendalian diri. 
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Kegagalan dalam memperoleh solusi yang efektif dan akan menghalanginya dari 

upaya untuk mencapai tujuan. 

Upaya-upaya penanganan di sekolah terhadap timbulnya permasalahan 

remaja tidak kalah pentingnya. Sekolah memberikan pendidikan formal dimana 

kegiatan belajar anak diatur sedemikian rupa. Waktu yang singkat cukup 

menentukan pembinaan perilaku dan kecerdasan anak didik. Jika proses belajar 

mengajar tidak berjalan dengan baik, akan timbul tingkah laku yang tidak wajar 

pada anak didik (Willis, 2014).  

Fenomena-fenomena seperti ini jelas menggambarkan bahwa perilaku 

disiplin merupakan faktor yang sangat penting dan urgen dalam dunia pendidikan. 

Karena kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang 

berlaku di sekolahnya adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan anak 

sekolah. Data yang diperoleh menunjukkan perilaku siswa yang kurang disiplin, 

maka permasalahan tersebut harus segera ditangani. Melihat dari fenomena-

fenomena tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

perilaku kedisiplinan siswa. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan 

pelatihan kognitif perilaku.  

Terdapat beberapa penelitian untuk meningkatkan perilaku disiplin siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhtar (2015) menunjukkan penggunaan 

layanan bimbingan kelompok/pelatihan sangat efektif dalam upaya meningkatkan 

disiplin siswa yang berdampak pada peningkatan tingkat kehadiran siswa, tingkat 

disiplin siswa pada awal pelajaran/ masuk kelas, selama proses pembelajaran dan 

akhiri dari pembelajaran (pulang sesuai jadwal). Lalu hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Desi Loviana 2016) menunjukkan Sign 2 taled sebesar 0,001, yang 

berarti P < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik manajemen diri dapat 

meningkatkan perilaku disiplin siswa. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Mochamad Abdul Azis Amir (2014) menunjukan peningkatan perilaku 

disiplin siswa. Terdapat hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Noviana 

Diswantika (2016), dengan judul Efektivitas Teknik Self-Talk Dalam Pendekatan 

Konseling Kognitif Untuk Meningkatkan Disiplin Diri Peserta Didik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kenaikan rata-rata skor paling besar pada 

kelompok eksperimen ditunjukkan oleh aspek kemampuan untuk melaksanakan 

keputusan atau rencana dengan kenaikan rata-rata skor sebesar 10,25 setelah 

menerima perlakuan berupa konseling melalui teknik self-talk untuk 

meningkatkan disiplin diri peserta didik. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Tajiri (2011) menunjukkan bahwa integrasi kognitif dan perilaku efektif 

dalam meningkatkan perilaku disiplin santri di Pesantren Albasyariah Bandung, 

selain itu penelitian oleh Busari (2013) menunjukan bahwa pelatihan kognitif 

perilaku dapat mengurangi perilaku bermasalah pada remaja. 

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat strategi-strategi yang bisa 

digunakan untuk meningkatkan perilaku disiplin, baik menggunakan pendekatan 

kognitif maupun pendekatan behavior. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan 

intervensi dengan menggabungan 2 pendekatan yaitu pendekatan kognitif dan 

pendekatan behavior, yaitu menjadi pelatihan kognitif perilaku. Menurut Ellis 

(2007), Teknik terapi kognitif perilaku dengan model ABCDE : A: Antecedent/ 

Activating Event: pengalaman pemicu. B: Beliefs yaitu keyakinan irasional. C: 
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Consequences yaitu konsekuensi berupa emosi negatif. D: Dispute yaitu melawan 

keyakinan-keyakinan irasional itu. E: Effect yaitu dampak psikologis positif dari 

keyakinan-keyakinan irasional. 

Ellis (2007) menambahkan bahwa manusia pada dasarnya adalah unik 

yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika 

berpikir dan bertingkahlaku rasional manusia akan efektif, bahagia, dan 

kompeten. Ketika berpikir dan bertingkahlaku irasional individu itu menjadi tidak 

efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, 

interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan 

psikologis atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara berpikir yang tidak 

logis dan irasional, yang mana emosi yang menyertai individu dalam berpikir 

penuh dengan prasangka, sangat personal, dan irasional. 

 Pendekatan kognitif berusaha membantu klien mengatasi kesulitan 

dengan mengidentifikasi dan mengubah pemikiran, perilaku, disfungsional, dan 

respons emosional. Ini melibatkan klien mengembangkan keyakinan 

memodifikasi, mengidentifikasi dan mengubah pemikiran disfungsional, yang 

berhubungan dengan orang lain dalam cara yang berbeda, dan mengubah perilaku 

(Beck, Wright, Newman, Liese dalam Oscar, 2015). Menurut Oemarjoedi (dalam 

Yonitri 2016), tujuan dari terapi Kognitif perilaku yaitu mengajak klien untuk 

menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang 

bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. 

Oleh karena itu maka perlu diupayakan pemberian intervesi yang tepat dan 

sesuai untuk meningkatkan perilaku disiplin siswa. Selain itu berbagai penelitian 
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telah terbukti meningkatkan perilaku disiplin juga perlu dikaji secara lebih 

mendalam. Berdasarkan deskripsi berbagai intervensi untuk meningkatkan 

perilaku disiplin siswa maka muncul sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah 

tersebut adalah “Apakah Pelatihan kognitif perilaku efektif untuk meningkatkan 

perilaku disiplin siswa?”. Rumusan masalah tersebut kemudian menghasilkan 

rumusan masalah lanjutan yaitu “Bagaimana efektivitas pelatihan kognitif 

perilaku dapat meningkatkan perilaku disiplin siswa? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menguji efektivitas pelatihan 

kognitif perilaku dapat meningkatkan perilaku disiplin siswa 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian dan penelitian ilmiah 

dalam bidang psikologi pendidikan terutama dalam menjelaskan pelatihan 

kognitif perilaku untuk meningkatkan perilaku disiplin siswa. Serta 

memberikan sumbangan berupa masukan mengenai peningkatan perilaku 

disiplin diri siswa di sekolah melalui pelatihan kognitif perilaku. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Siswa dapat memahami dan meningkatkan perilaku disiplin 

terhadap tata tertib untuk memaksimalkan proses belajar yang efektif 
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b. Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pihak sekolah dengan memberikan bukti empiris bagaimana proses 

pelatihan dapat meningkatkan perilaku disipin siswa. 

c. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya sebagai bekal untuk meningkatkan 

pengetahuan serta menambah wawasan agar nantinya dapat melaksanakan 

tugas sebaik-baiknya.
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D. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tujuan Variabel Metode Hasil 

1 Noviana Diswantika (2016) 

 

 

Untuk mengetahui 

efektivitas penerapan  

Teknik self-talk dalam 

pendekatan konseling 

kognitif untuk 

meningkatkan disiplin 

diri peserta didik 

Teknik self-talk 

dalam pendekatan 

konseling kognitif 

dan disiplin diri 

Pretest-posttest 

control group 

research design 

Hasilnya menunjukan Teknik self-

talk dalam pendekatan konseling 

kognitif efektif untuk 

meningkatkan disiplin diri peserta 

didik 

2 Fajriani, Nur Janah, Desi 

Loviana  (2016) 

Untuk menguji dan 

menganalisis tingkat 

pembelajaran disiplin 

siswa di SMAN 5 

Banda Aceh sebelum 

dan sesudah layanan 

konseling kelompok 

menggunakan teknik 

manajemen diri dan 

untuk mengetahui 

apakah ada 

peningkatan yang 

signifikan disiplin 

belajar antara sebelum 

dan sesudah belajar 

mandiri.  

Self Management 

dan kedisiplinan 

Belajar 

pre-experiment, 

one group pre-

post test design  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat disiplin belajar siswa 

meningkat setelah diberikan teknik 

manajemen diri sebanyak 10 

perlakuan, dengan rata-rata pre-

post test 150,7 > 147,5 yaitu dari 

kategori rendah ke kategori lebih 

tinggi, dengan perubahan positif. 

Berdasarkan tabel binomial di 

mana n = 10 dan p > 0,05, 

probabilitas X > 10 adalah 0,001. 

Disimpulkan bahwa teknik 

manajemen diri dapat 

meningkatkan pembelajaran siswa 
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3 Nurdjana Alamri 

 

 

Mengetahui efektivitas 

self management 

untuk mengurangi 

terlambat masuk 

sekolah pada siswa 

kelas X SMA 1 Gebog 

Teknik self 

management dan 

terlambat masuk 

sekolah 

Pretest-posttest 

control group 

research design 

Ada penuruanan dari siklus I ke 

siklus II yaitu sebesar 15,5 atau 

secara keseluruhan 27,88. Sehingga 

hipotesis tindakan dapat diterima, 

karena ada peningkatan dari 

indikator keberhasilan. 

4 Faiqotul Isnaini dan Taufik 

(2015) 

 

Untuk mengetahui 

penggunaan strategi 

Self-Management 

Untuk meningkatkan 

kedisiplinan belajar 

Self management 

dan kedisiplinan  

The Solomon 

three-group 

Design 

Pengaruh kedisiplinan belajar 

antara sebelum dan sesudah 

konseling Kelompok dengan 

strategi pengelolaan diri pada 

ketiga kelompok terlihat dari hasil 

asymp. Sig sebesar 0,001. 

5 

 

 

Diana Rima Rosikha dan  

 Prof. Dr. Muhari (2013) 

 

 

Untuk mengetahui 

bahwa konseling 

kelompok dengan 

strategi behavior dapat 

meningkatkan disiplin 

siswa di sekolah SMK 

N 4 Surabaya 

Konseling 

kelompok dan 

kedisiplinan 

Pre-test dan post-

test one group 

design 

Penerapan konseling kelompok 

dengan strategi behavior dapat 

meningkatkan disiplin siswa di 

sekolah SMK N 4 Surabaya 

6 Debby Ayu Arvianola, Mudaris 

Muslim, Sri Wiyanti Hidayat 

 

Untuk menguji 

efektivitas teknik self 

monitoring dalam 

meningkatkan 

kedisiplinan siswa 

terhadap tata tertib 

pada siswa SMP. 

Self monitoring dan 

kedisiplinan 

Eksperimen semu 

(Quasi 

Eksperimental 

Design) 

Terdapat perbedaan skor postest 

antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol setelah 

diberikan treatment teknik self 

monitoring. Berdasarkan hasil 

perhitungan dapat disimpulkan 

bahwa teknik self monitoring 

efektif untuk meningkatkan disiplin 

tata tertib sekolah pada peserta 

didik kelas VIII SMP. 
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7 Bernardus Widodo.  

 

Untuk mengetahui 

keefektifan konseling 

kelompok realitas 

Mengatasi persoalan 

perilaku disiplin siswa 

Di sekolah 

Konseling 

kelompok dan 

perilaku disiplin 

Eksperimen  Adanya peningkatan  perilaku 

disiplin setelah dilakukan 

konseling kelompok realitas 

8 Victor Kipkemboi Salgong; Dr. 

Owen Ngumi, PhD; Dr. Kimani 

Chege, PhD; Egerton 

University (2016) 

Untuk menguji peran 

bimbingan dan 

konseling dalam 

meningkatkan disiplin 

siswa di Indonesia 

sekolah menengah di 

distrik Koibatek 

Disiplin siswa dan 

Konseling 

Penelitian 

kuantitatif. Alat 

pengumpul data 

kuesioner 

 

Hasil menunjukkan bahwa 

bimbingan dan konseling telah 

meningkatkan disiplin dan kinerja 

akademis.  

 

9 Ni Wayan Santha Wiyantari 

Dewi, Ni Ketut Suarni Dewi 

Arum WMP (2014) 

Untuk mengetahui 

penerapan konseling 

behavioral dengan 

teknik penguatan 

positif untuk 

meningkatkan perilaku 

disiplin siswa kelas XI 

Perilaku disiplin 

dan konseling 

behavioral  

Penelitian 

eksperimen 

dengan 

menggunakan 30 

orang siswa kelas 

XI 

Penerapan konseling behavioral 

dengan teknik penguatan positif 

digunakan untuk meningkatkan 

perilaku disiplin siswa. 

10 Sikha Basti Nursetya dan Erwin 

Setyo Kriswanto (2014) 

 

Untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa 

kelas X D dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

penjasorkes melalui 

reinforcement 

(penguatan). 

 

Perilaku disiplin 

dan reinforcement 

Penelitian 

eksperimen 

dengan 

menggunakan 32 

siswa kelas X 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa kelas X D mengalami 

peningkatan kedisiplinan secara 

signifikan setelah diberi tindakan 

oleh guru 
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11 Mochamad Abdul Azis Amir 

 

 

Untuk mengetahui 

efektivitas pendekatan 

konseling REBT 

dalam meningkatkan  

kedisiplinan siswa 

Koseling kelompok 

REBT Dan 

Kedisiplinan 

Eksperimen  Adanya peningkatan kedisiplinan 

setelah diberikan intervensi 

12 Afusat Olanike Busari (2013) Untuk mengetahui 

efektivitas terapi 

kognitif behavior 

terhadap perilaku 

bermasalah pada 

remaja 

 

Perilaku 

bermasalah dan 

terapi kognitif 

behavior 

Eksperimen 

(pretest-post - test 

design) 

Hasilnya menunjukan terapi 

kognitif behaviorefektif 

mengurangi perilaku bermasalah 

pada remaja 

13 Umar Yusuf, Milda Yanuvianti, 

Farida Coralia 

Mendapatkan 

gambaran 

prokrastinasi 

akademik pada 

mahasiswa fakultas 

psikologi 

Unisba yang sedang 

menyelesaikan skripsi, 

dan merancang 

intervensi berbasis 

Pendekatan cbt untuk 

mengatasinya. 

Prokastinasi 

akademik dan 

terapi kognitif dan 

perilaku 

Kuantitatif dan 

kualitatif 

Hasil pengukuran yang diperoleh 

dari Tuckman Procrastination 

Scale menunjukkan bahwa 32 

subjek penelitian memunculkan 

perilaku prokrastinasi dengan taraf 

yang bervariasi. 52,94% dari 32 

orang subjek berada pada taraf 

sedang, 41,18% berada pada taraf 

rendah sedangkan sisanya, yaitu 

5,88% berada pada taraf tinggi. 

14 Hajir Tajiri (2011) 

 

 

Untuk melihat pola 

penanaman disiplin 

santri di Pesantren 

Albasyariah 

Bandung dengan 

integrasi kognitif dan 

perilaku  

Perilaku disiplin 

dan pendekatan 

kognitif dan 

perilaku 

Kualitatif (subjek 

penelitian pada 

siswa pesantren 

Albasyariah 

Bandung). 

integrasi kognitif dan perilaku 

efektif dalam meningkatkan 

perilaku disiplin santri di Pesantren 

Albasyariah 

Bandung  
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15 

 

 

 

Ida Karismatika (2014) Untuk melihat 

efektivitas 

terapi/pelatihan  

kognitif perilaku 

menurunkan perilaku 

remaja yang memiliki 

gangguan tingkah laku 

Gangguan Tingkah 

laku dan Terapi 

Kognitif Perilaku 

Eksperimen 

(subjek penelitian 

pada remaja) 

Terapi kognitif perilku efektiv 

menurunkan perilaku remaja yang 

memiliki gangguan tingkah laku 

seperti perilaku disiplin, perilaku 

membolos dan perilaku agresi. 

16 Stephen W Smith, John E 

Lochman, Ann P Daunic (2005) 
Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh 

pemberian CBT 

terhadap perilaku 

agresi  

Perilaku agresi dan 

CBT 

Eksperimen pada 

siswa sekolah 

Hasil dari penelitian ini adalah ada 

pengaruh pemberian CBT terhadap 

perilaku agresif siswa. Serta 

dengan menggunakan intervensi 

kognitif-perilaku siswa-siswa yang 

memiliki gangguan emosi dan 

perilaku (EBD) dapat mempunyai 

arah masa depan yang lebih baik 

17 Ivanna Shubina Untuk mengetahui 

pengaruh konseling 

dan terapi  dengan 

pendekatan kognitif 

perilaku terhadap 

perilaku bermasalah 

Perilaku 

bermasalah dan 

terapi kognitif 

perilaku 

Eksperimen  konseling dan terapi  dengan 

pendekatan kognitif perilaku 

efektif untuk menurunkan perilaku 

bermasalah  
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18 George Bear, PHD (2012) Efektivitas praktek 

disiplin sekolah  

 

 

Kedisiplinan 

sekolah 

Kualitatif (subjek 

pada siswa 

sekolah) 

Secara tradisional, sehubungan 

dengan disiplin sekolah, pendidik 

Amerika memiliki dua tujuan yang 

berbeda: (a) untuk membantu 

menciptakan dan memelihara 

lingkungan belajar yang aman, 

teratur, dan positif, yang sering 

membutuhkan penggunaan disiplin 

untuk memperbaiki kesalahan 

perilaku; dan (b) untuk mengajar 

atau mengembangkan disiplin diri. 

Kedua tujuan itu sama penting dan 

harus selalu dimasukkan dalam 

pengembangan dan evaluasi 

praktik disiplin sekolah. 

19 E. D. Nakpodia (2010) 

 

 

Mengetahui 

pendekatan disiplin 

guru tentang 

ketidakdisiplinan 

siswa di kelas 

menengah Nigeria 

sekolah-sekolah 

 

Kedisiplinan  Kualitatif (subjek 

pada siswa 

sekolah senengah 

di Nigeria) 

Penelitian ini mengeksplorasi 

pandangan guru tentang 

pendekatan untuk mendisiplinkan 

masalah di Sekolah Nigeria seperti 

hukuman fisik, suspensi dan 

pengusiran; dan masalah hak sipil 

karena meningkatnyagelombang 

perilaku salah dan akibatnya telah 

menunjukkan disiplin yang dimiliki 

menjadi masalah utama manajemen 

pendidikan. Berdasarkan premis 

bahwa pendekatan disiplin 

dikonseptualisasikan, makalah ini 

menyoroti bahwa masalah disiplin 

siswa telah berkembang menjadi 

epidemi di sekolah menengah 
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Nigeria. 

20 OlaitanTemitayo,Mohammed 

A. Nayaya & Ajibola A. 

Lukman (2013) 

menyelidiki jenis-jenis 

masalah disiplin, 

kemungkinan 

penyebab dan cara 

mengelola mereka.  

 

Kedisiplinan  Penelitian 

kualitatif 

menggunakan 

kuesioner. Seribu 

(1000) responden 

diambil sampelnya 

dalam empat 

sekolah milik 

pemerintah 

sekolah menengah 

di metropolis 

Jalingo.  

Hasilnya menunjukkan bolos, 

absensi, berkelahi, mencuri dan 

kecanduan narkoba antara lain 

sebagai contoh khas masalah 

disiplin berpengalaman di area 

studi. Studi ini juga 

mengungkapkan orangtua / rumah, 

politik, sosial dan ekonomi, 

lingkungan sekolah, kurikulum 

sekolah dan pengaruh kelompok 

sebaya antara lain sebagai 

penyebab masalah disiplin. 

21 James K. Luiselli, Robert F. 

Putman, Marcir W. Handler and 

Adam B. Feinberg (2001) 

perilaku positif 

seluruh sekolah 

mendukung efek pada 

masalah disiplin siswa 

dan prestasi akademik 

 

Perilaku positif dan 

masalah disiplin 

Kualitatif (subjek 

siswa di sekolah) 

Hasil dari penelitian ini adalah 

dengan adanya disiplin sekolah 

dapat meningkatkan  pembelajaran 

yang baik di kelas, merumuskan 

harapan perilaku, meningkatkan 

keterikatan aktivitas kelas, 

memperkuatan energi positif. 
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22 Belle Louis Jinot (2018) Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk 

menentukan dan 

memeriksa penyebab 

Kurangnya disiplin 

peserta didik dalam 

konteks Mauritius 

 

Perilaku disiplin  Penelitian 

kualitatif dengan 

wawancara 

perangkat sekolah 

Hasil menunjukan bahawa 

penyebab kurangnya disiplin 

peserta didik berasal dari keluarga 

(yang gaya pengasuhan, orang tua 

yang bekerja, disiplin orang tua 

yang tidak efektif dan keluarga 

yang disfungsional), sikap peserta 

didik untuk pendidikan dan 

sekolah, sikap pendidik untuk 

peran mereka mempertahankan 

disiplin pelajar, kurangnya otoritas 

kepala sekolah dan pengaruh 

kelompok sebaya di lingkungan 

sekolah.  

23 Aleksandrs Gorbunovsa, Atis 

Kapenieks , Sarma Cakula 

 

Untuk membuktikan 

bahwa perilaku 

disiplin diri dalam 

proses belajar dapat  

meningkatkan hasil 

belajar 

Perilaku disiplin Penelitian 

kualitatif 

Hasil penelitian membuktikan 

perilaku disiplin diri dalam proses 

belajar sehari-hari dapat dianggap 

sebagai kunci  untuk meningkatkan 

hasil belajar 
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Peneliti sendiri tertarik untuk mengambil judul Efektivitas Pelatihan 

Kognitif Perilaku Untuk Meningkatkan Perilaku Disiplin Siswa. Berdasarkan 

penelitian-penelitian terdahulu maka letak perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terletak pada beberapa aspek, antara lain:  

1. Topik 

Penelitian ini memiliki keaslian topik dengan judul “Efektivitas 

Pelatihan Kognitif Perilaku Untuk Meningkatkan Perilaku Disiplin Siswa”. 

Keasliannya adalah peneliti menggunakan variabel tergantung yaitu perilaku 

disiplin, dan intervensi dengan menggunakan Pelatihan Kognitif Perilaku. 

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan variabel tergantung perilaku 

disiplin namun belum ada penelitian yang membahas tentang intervensi  

pelatihan kognitif perilaku. Namun penelitian lain menggunakan penanganan 

dengan salah satu pendekatan kognitif dan pendekatan behavior saja. Seperti 

penelitian Diswantika dengan variabel penelitiannya Teknik self-talk dalam 

pendekatan konseling kognitif dan disiplin diri. Lalu Isnaini (2015) dengan 

variabel penelitian Self management dan kedisiplinan dan Roshika (2015) 

dengan variabel penelitian Konseling kelompok dan kedisiplinan. 

2. Subjek penelitian 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan anak 

sekolah menengah kejuruan (SMK) Al-Islam Surakarta. Keaslian penelitian 

ini adalah: penelitian yang dilakukan oleh Nurdjana Alamri (2015) dengan 

judul efektivitas layanan bimbingan kelompok dengan teknik self 

management untuk mengurangi terlambat masuk sekolah pada siswa kelas X 
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SMA 1 Gebog, lalu penelitian lain yang dilakukan oleh Diana Rima (2013) 

konseling kelompok dengan strategi behavior dapat meningkatkan disiplin 

siswa di sekolah SMK N 4 Surabaya, dan penelitian lain oleh Noviana 

Diswantika (2016) yang berjudul efektivitas penerapan Teknik self-talk 

dalam pendekatan konseling kognitif untuk meningkatkan disiplin diri peserta 

didik di SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Dari beberapa penjabaran di atas, 

diketahui bahwa belum ada penelitian mengenai pelatihan kognitif perilaku 

untuk meningkatkan perilaku disiplin di sekolah SMK Al-Islam Surakarta. 

Hal ini berarti karakteristik tempat dan budaya sekolah yang menjadi 

pembeda dalam pemilihan subjek penelitian.  

3. Intervesi yang digunakan 

Intervensi yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan 2 

pendekatan, yaitu pendekatan kognitif dan pendekatan perilaku yang sering 

disebut dengan pendekatan kognitif perilaku. Keaslian penelitian ini adalah 

terdapat penelitian menggunakan intervensi yang terpisah antara pendekatan 

kognitif dan pendekatan perilaku, seperti penelitian dari Noviana Diswantika, 

yang membahas tentang efektivitas penerapan Teknik self-talk dalam 

pendekatan konseling kognitif untuk meningkatkan disiplin, dan pendekatan 

perilaku seperti penelitian dari Diana Rima Rosikha dan Muhari (2013) yang 

membahas tentang konseling kelompok dengan strategi behavior dapat 

meningkatkan disiplin siswa di sekolah, serta penelitian oleh Faiqotul Isnaini 

dan Taufik (2015) membahas tentang penggunaan strategi self-management 

untuk meningkatkan kedisiplinan belajar. Sedangkan penelitian dengan 
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pendekatan Kognitif Behavior telah dilakukan oleh Hajir Tajiri (2011) yang 

membahas tentang perilaku disiplin siswa di Pondok Pesantren, kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Ida Karismatika (2014) yang membahas 

tentang perilaku remaja yang memiliki gangguan tingkah laku seperti 

gangguan disiplin, perilaku membolos dan perilaku agresi.




