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HUBUNGAN DISIPLIN DAN TOLERANSI PADA SISWA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara disiplin dan toleransi 

pada siswa. Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini 176 siswa, dengan 

88 siswa bersekolah di kota dan 88 siswa bersekolah di desa. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan skala 

disiplin dan skala toleransi. Teknik analisis data menggunakan teknik product 

moment untuk mengetahui hubungan antara disiplin dan toleransi. Hasil dari 

analisis didapat bahwa adanya hubungan yang antara (a) Adanya hubungan yang 

positif antara disiplin dan toleransi, artinya jika disiplin semakin positif maka 

akan semakin tinggi pula toleransi yang dimiliki. 

 

Kata Kunci: Disiplin, toleransi, disiplin dan toleransi 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the relationship between discipline and tolerance in 

students who live in a city and village. The number of subjects who participated in 

this study was 176 students, with detail of 88 students attending a school in a city 

and 88 students attending a school in a village. The research method used is a 

quantitative method. Data was collected using a discipline scale and tolerance 

scale. Data analysis techniques used is a product moment techniques to determine 

the relationship between discipline and tolerance. The results of the analysis show 

that (a) There is a positive relationship between discipline and tolerance, it means 

that if discipline has a high score then the tolerance will also have a high score. 

 

Keyword: Disiplin, toleransi, disiplin dan toleransi 

 

1. PENDAHULUAN 

Lingkungan merupakan aspek yang berpengaruh secara langsung terhadap 

perkembangan anak khususnya remaja yang pada periode usia tersebut anak mulai 

mengembangkan gambaran mengenai dirinya dalam masyarakat. Berdasarkan 

tahap perkembangan psikososial Erikson (dalam Allo, 2017), pada tahap ke lima 

perkembangan kepribadian individu, yaitu fase remaja (usia 10-20 tahun), ditandai 

adanya kecenderungan identity-identity confusion. Remaja berusaha untuk 

membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri yang khas dari dirinya. 

Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini, pada para remaja 

sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh 

lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Dorongan pembentukan 



2 
 

identitas diri yang kuat di satu pihak, sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan 

toleransi yang besar terhadap kelompok sebayanya(Sumara, Humaedi & Santoso, 

2016). 

Menurut Simba, Agak & Kabuka (2016) disiplin adalah ciri pribadi yang 

dikarakteristikkan sebagai kepatuhan, kesopanan, keteraturan, kompetensi sosial 

yang baik, kemampuan akademik (mengerjakan tugas yang ada). Sedangkan 

menurut Charles (1985) kedisiplinan adalah sebuah langkah yang diambil oleh 

pihak sekolah untuk memastikan murid-murid mempunyai perilaku yang diterima 

di lingkungan sekolah (Widi, Saraswati & Dayakisni, 2017). 

Disiplin adalah sikap seseorang terhadap lingkungan sekitarnya dengan 

berlaku sopan dan mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan yang ada 

dengan suka rela/tidak terpaksa. Disiplin dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 

peraturan, hukuman, penghargaan dan konsistensi. Disiplin dalam penelitian ini 

diukur menggunakan skala disiplin yang diadaptasi dari penelitian Onggeleng, 

2017. 

Aspek disiplin siswa di lingkungan keluarga, Yang dimaksud dengan 

disiplin keluarga adalah peraturan dirumah mengajarkan anak apa yang harus dan 

apa yang boleh dilakukan dirumah atau dalam hubungan dengan anggota 

keluarga. Disiplin keluarga mempunyai peran penting agar anak segera belajar 

dalam hal prilaku. Lingkungan keluarga sering disebut lingkungan pertama 

didalam pendidikan dan sangat penting dalam membetuk pola kepribadian anak, 

karena dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. 

Aspek disiplin dilingkungan keluarga, meliputi: Mengerjakan tugas sekolah di 

rumah, Mempersiapkan keperluan sekolah dirumah. 

Aspek disiplin siswa di lingkungan sekolah Yang dimaksud dengan 

disiplin sekolah adalah peraturan, peraturan ini mengatakan pada anak apa yang 

harus dan apa yang tidak boleh dilakukan sewaktu dilingkungan sekolah. Disiplin 

sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam peraturan dan tata tertib yang 

ditunjukan pada siswa. Apabila disiplin sekolah telah menjadi kebiasaan belajar, 

maka nantinya siswa benar-benar menganggap kalau belajar disekolah adalah 

merupakan suatu kebutuhan bukan sebagai kewajiban atau tekanan. Aspek 
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disiplin siswa di lingkungan sekolah, meliputi :Sikap siswa dikelas, Kehadiran 

siswa, Melaksanakan tata tertib di sekolah.  

Aspek disiplin siswa di lingkungan pergaulan yang dimaksud disiplin 

pergaulan adalah peraturan lapangan bermain terutama dipusatkan pada 

permainan dan olah raga. Peraturan itu juga mengatur tingkah laku kelompok. 

Peraturan disini mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan 

pada anak prilaku yang disetujui anggota kelompoknya. Aspek disiplin siswa di 

lingkungan pergaulan, meliputi : Yang berhubungan dengan pinjam meminjam 

Yang berhubungan dengan disiplin waktu.  

Adapun Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan menurut 

Tu’u (dalam Widi, Saraswati & Dayakisni, 2017), adalah : Kesadaran  diri  

sebagai pemahaman  diri  bahwa  disiplin  dianggap  penting  bagi  kebaikan  dan 

keberhasilan  diri, Pengikutan  dan  ketaatan  sebagai  langkah  penerapan  dan 

praktik  atas  peraturan  peraturan  yang  mengatur  perilaku  individu, Alat 

pendidikan  untuk  mempengaruhi,  mengubah,  membina  dan  membentuk 

perilaku  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ditentukan  atau  diajarkan. 

kedisiplinan juga ditentukan oleh alat  pendidikan  yang  digunakan  untuk  

mempengaruhi,  merubah,  membentuk perilaku.  Fungsi  dari  disiplin  juga  

membangun  dan  melatih  kepribadian, Hukuman  sebagai  upaya  penyadaran,  

mengoreksi  dan  meluruskan  yang  salah sehingga orang kembali pada perilaku 

yang sesuai dengan harapan. 

Penelitian yang dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa sebanyak 

29,6% dari 160.480 siswa (dari kelas 3-11) memiliki masalah kedisiplinan. 

Masalah kedisiplinan siswa menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai 

penjuru dunia.Para peneliti juga menemukan masalah disiplin serius pada perilaku 

siswanya di beberapa negara, yaitu Afrika, Ghana, Botswana, Nigeria dan 

Tanzania.The Kenya National Examinations Council (KNEC) menemukan bahwa 

antara 90% - 100% guru di Kenya mengalami masalah dengan sikap kedisiplinan 

para siswanya.Bentuk-bentuk masalah kedisiplinan yang dihadapi diantaranya 

adalah pembolosan, mencuri, kabur dari sekolah, mencontek, terlambat, gaduh, 

absen dari pelajaran, berkelahi, membangkang, bullying, menggunakan obat-
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obatan, tidak mengerjakan tugas, berkata kasar dan pornografi (Simba, Agak & 

Kabuka, 2016). 

Menurut Tillman (dalam Supriyanto & Wahyudi, 2017) menyebutkan 

bahwa toleransi adalah (a) kedamaian adalah tujuan; (b) toleransi adalah terbuka 

dan reseptif pada indahnya perbedaan; (c) toleransi menghargai individu dan 

perbedaan; (d) toleransi adalah saling menghargai satu sama lain; (e) benih dari 

intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian; (f) benih dari toleransi adalah 

cinta; (g) jika tidak cinta, tidak ada toleransi; (h) yang tahu menghargai kebaikan 

dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi; (i) toleransi berarti 

menghadapi situasi sulit; (j) toleransi terhadap ketidaknyamanan hidup dengan 

membiarkan berlalu, ringan dan membiarkan orang lain. KBBI  menjelaskan 

bahwa toleransi dapat didefinisikan sebagai sikap atau sifat toleran, dimana 

terdapat penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Toleransi 

merupakan konsekuensi dari kemanusiaan dimana berdasarkan pada kelemahan 

dan kekurangan dari diri manusia (Karten, 2017). 

Badan Litbang dan Diklat (2016) menjelaskan bahwa toleransi adalah 

kesediaan menghargai, menghormati dan menerima keberbedaan yang 

diaktualkan dalam sikap dan perilaku baik perorangan maupun kelompok orang 

tanpa ada paksaan.Dengan sikap maupun perilaku tersebut dapat menghasilkan 

kehidupan yang rukun dan damai demi hidup bersama yang lebih baik di suatu 

daerah. 

Toleransi merupakan sikap saling menghargai, menghormati didalam 

perbedaan baik dalam perorangan maupun kelompok yang akhirnya akan 

menumbuhkan cinta sehingga terjalinnya kehidupan yang rukun dan 

damai.Toleransi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu perdamaian, menghargai 

perbedaan, kesadaran, rasa saling percaya dan pengertia.Toleransi dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan skala toleransi yang diambil dari 

penelitian Supriyanto dan Wahidi, 2017. 

Peristiwa demi peristiwa intoleransi terjadi diberbagai daerah dengan 

alasan faktor perbedaan suku, agama, dan golongan.Sikap intoleransi dapat juga 

terjadi diruang-ruang kelas.Sikap intoleransi di kelas dapat ditandai dengan tidak 
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adanya saling menghargai perbedaan diantara teman sebaya.Indikator sikap 

intoleransi tersebut ditandai dengan ucapan saling ejek dan kata-kata mengancam 

(Ismail, 2017). 

Menurut Khotimah (2013) toleransi memiliki aspek yaitu (a) belajar dalam 

perbedaan; (b) rasa saling percaya; (c) rasa saling pengertian, memahami bukan 

perarti menyutujui. Saling memahami adalah keasadaran bahwa nilai-nilai dalam 

masyarakat dapat berbeda, namun dapat saling melengkapi serta memberi 

kontribusi terhadap relasi yang dinamis dan hidup; (d) menyunjung tinggi sikap 

saling menghargai perbedaan. 

Suciartini (2017) menyebutkan bahwa sikap toleransi dipengaruhi oleh 2 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sifat-

sifat tertentu yang diturunkan secara genetis; faktor eksternal merupakan faktor 

pengaruh lingkungan, apabila individu berada pada lingkungan yang baik dan 

belajar sesuatu yang baik, maka akan baik juga individu tersebut. Begitu pula 

sebaliknya, apabila individu berada dilingkungan kurang baik dan belajar sesuatu 

yang kurang baik, maka akan kurang baik pula individu tersebut, hal tersebut 

berlaku juga untuk sikap toleransi yang dimiliki individu. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan rumusan masalah “Apakah ada hubungan antara 

disiplin dan toleransi pada siswa”. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan 176 siswa sebagai subjek, subjek didapat dari dua 

sekolah berbeda dan dari sekolah diambil dari setiap jenjangnya. 

Tabel 1. Data Subjek 

Kelas Letak Sekolah 

VII VIII XI SMPN 5 Bojononegoro SMPN 1 Ngasem 

64 60 52 88 88 
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana dalam 

pengambilannya menggunakan skala.Disiplin diukur menggunakan skala disiplin 

sedangkan toleransi diukur menggukana skala toleransi.Subjek penelitian 
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menggunakan populasi siswa SMPN 1 Ngasem dan SMPN 5 Bojonegoro dengan 

sampel 88 siswa dimasing-masing sekolah. Table 2 merupakan data subjek: 

Tabel 2.Data Subjek 

SMP Kelas Jenis Kelamin Total 

Laki-laki Perempuan 

SMPN 1 Ngasem 7 14 15,9% 18 20,5% 32 36,4% 

 8 14 15,9% 16 18,2% 30 34,1% 

 9 10 11,3% 16 18,2% 26 29,5% 

Total     88 100% 

SMPN 5 

Bojonegoro 

7 14 15,9% 18 20,5% 32 36,4% 

 8 12 13,6% 18 20,5% 30 34,1% 

 9 12 13,6% 14 15,9% 26 29,5% 

Total     88 100% 
 

Dari tabel 2.Dapat dilihat data dari subjek yang diambil.Pada setiap 

sekolah diambil tiga kelas dari masing-masing tingkatan yang ada dan diperoleh 

88 siswa dari tiap sekolah. 

Skala disiplin yang diadaptasi dari tesis yang dibuat oleh Onggeleng 

(2017). Item-item dalam skala disusun berdasarkan pernyataan curving dan 

mindler (1999) yang memiliki validitas dan reliabilitas sebesar 0,837. Sedangkan 

untuk skala toleransi diadopsi dari penelitian Supriyanto dan Wahyudi (2017) 

yang memiliki 39 aitem pertanyaan dengan validitas dan reliabilitas sebesar 0,777 

yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Hasil yang diperoleh dari pengisian skala akan dianalisi menggunakan 

teknik analisis product moment untuk mengetahui hubungan antara disiplin dan 

toleransi, serta teknik independent sample T-test digunakan untuk mengetahui 

perbedaan disipliin dan toleransi siswa yang tinggal di kota dan desa. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukannya penelitian, maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 3. Karakteristik Data Disiplin 

Interval 

Skor 

Kategori Rerata 

Hipotetik 

(RH) 

Rerata 

Empirik 

(RE) 

Frekuensi Persentase 

Kota Desa Kota Desa 

15 ≤ X < 

24 

Sangat 

Rendah 

  0 1 0% 1.13% 
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24 ≤ X < 

33 

Rendah   7 10 7.95% 11.36% 

33 ≤ X < 

42 

Sedang 37,5  29 39 32.95% 44.32% 

42 ≤ X < 

51 

Tinggi  48,79 42 32 47.73% 36.36% 

51 ≤ X < 

60 

Sangat 

Tinggi 

  10 6 11.36% 6.82% 

Jumlah   88 88 100% 100% 

 

Tabel 3, menunjukan bahwa rata-rata siswa memiliki skor disiplin sedang 

dimana ditunjukkan skor (RH) 37,5. Pada data diatas menunjukkan bahwa rata-

rata disiplin siswa tinggi dikarenakan skor (RE) lebih besar dari pada skor (RH), 

dimana skor (RE) sebesar 48,79. 

Tabel 4. Karakteristik Data Toleransi 

Interval Skor Kategori Rerata 

Hipotetik 

(RH) 

Rerata 

Empirik 

(RE) 

Frekuensi Persentase 

Kota Desa Kota Desa 

39 ≤ X < 62,4 Sangat 

Rendah 

  3 3 3.41% 3.41% 

62,4 ≤ X < 

85,8 

Rendah   12 27 13.64% 30.68% 

85,8 ≤ X < 

109,2 

Sedang 97,5  28 34 31.82% 38.64% 

109,2 ≤ X < 

132,6 

Tinggi  125,38 36 17 40.91% 19.32% 

132,6 ≤ X < 

156 

Sangat 

Tinggi 

  9 7 10.23% 7.94% 

Jumlah   88 88 100% 100% 
 

Tabel 4, menunjukan bahwa rata-rata siswa memiliki skor toleransi sedang 

dimana ditunjukkan skor (RH) 97,5. Pada data diatas menunjukkan bahwa rata-

rata toleansi siswa tinggi dikarenakan skor (RE) lebih besar dari pada skor (RH), 

dimana skor (RE) sebesar 125,38. 

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai 

untuk disiplin sebesar 1,239 dengan p = 0,93 (p >0,05), yang berarti data 

berdistribusi normal, sedangkan toleransi uji Kolmogorov-Smirnov memperoleh 
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nilai sebesar 1,076 dengan p = 0,197 (p > 0,05), yang berarti data juga 

berdistribusi normal. 

Uji linieritas hubungan bertujuan untuk mengetahui linieritas hubungan 

antara variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel toleransidengan variabel 

disiplin mempunyai korelasi linier ditunjukkan nilai F sebesar 1,769 dengan p = 

0,029 (p <0,05), maka dapat disimpulkan bahwa antara disiplin dan toleransi 

memiliki hubungan yang linier. 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui varian dari beberapa 

populasi sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan 

levenes test of equality of variances, apabila p > 0,05 maka sebaran data homogen, 

sebaliknya jika p > 0,05 maka sebaran data tidak homogen. Berdasarkan hasil 

pengujian analisis data diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel disiplin 

memiliki nilai (p) = 0,819 yang artinya berada di atas (p > 0,05) dan variabel 

toleransi memiliki nilai (p) = 0,459 yang artinya berada di atas (p > 0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian memiliki varian yang sama. 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel tergantung. Pengujian hipotesis menggunakan analisis statistic 

korelasi product moment, dikarenakan sebaran data kedua variabel berdistribusi 

normal. Pada analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,575 , p = 0,000 (p ≤ 0,01). Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara disiplin dengan toleransi. Hal ini 

berarti Semakin tinggi disiplin yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula 

toleransi dan sebaliknya semakin rendah tingkat disiplin maka akan intoleran. 

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan diterima. Sesuai dengan 

oernyataan pakar pendidikan dari Yayasan Cahaya Guru, Sitepu (dalam Din, 

2010) menjelaskan bahwa anak yang memiliki kedisiplinan akan tumbuh menjadi 

anak yang terbiasa menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, 

memiliki kesiapan untuk bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan 

bersama diatas kepentingan pribadi, memiliki kepekaan terhadap lingkungannya, 

memiliki kemampuan penyesuaian diri dengan latar belakang dan kondisi yang 
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berbeda, menghargai sesama, menerima perbedaan, jujur, mampu bekerjasama, 

bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan, dan berani memperbaiki.  

Dari pernyataan dari pakar pendidikan serta hasil analisis maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang memiliki disiplin tinggi maka akan tinggi pula 

toleransi yang dimilikinya, sebaliknya jika siswa memiliki disiplin rendah maka 

rendah pula toleransi yang dimiliki. 

Kualitas toleransi siswa dalam penelitian ini memilikisumbangan efektif 

(SE) sebesar 0,331, sehingga toleransi yang berpengaruh pada siswa sebesar 

33,1% dan masih adabeberapa faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinansiswa 

sebesar 66,9 %. Dapat disimpulkan bahwatoleransi menberikan kontribusi sebesar 

33,1%. Sebagai mana yang dikemukakan Sitepu (dalam Din, 2010) menjelaskan 

bahwa anak yang memiliki kedisiplinan akan tumbuh menjadi anak yang terbiasa 

menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, memiliki kesiapan 

untuk bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan bersama diatas 

kepentingan pribadi, memiliki kepekaan terhadap lingkungannya, memiliki 

kemampuan penyesuaian diri dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda, 

menghargai sesama, menerima perbedaan, jujur, mampu bekerjasama, 

bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan, dan berani memperbaiki. 

Dalam penelitian ini masih ada kekurangan seperti: Pengukuran variabel 

disiplin maupun variabel toleransi dalam pengambilannya masih belum optimal, 

dikarenakan subjek saat mengisi skala baik skala disiplin maupun skala toleransi 

pada jam sebelum pulang sekolah, sehingga membuat subjek cepat cepat ingin 

selesai mengisi, serta sampel dalam penelitian ini masih kurang berimbang antar 

kelas. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,  

maka dapat diperoleh adanya hubungan positif yang signifikan antara disiplin dan 

toleransi, dimana jika disiplin positif maka akan tinggi pula toleransi yang 

dimiliki. 

Bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti ulang mengenai hubungan 

disiplin dan toleransi pada siswa yang tinggal di kota dan desa maka dapat 
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menambahkan metode dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih mengenai 

disiplin dan toleransi. Memngingat juga mengenai kelemahan dalam penelitian ini 

maka peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengatasi kelemahan yang ada 

dalam penelitian ini.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Allo, M. D. (2017). Perkembangan Peserta Didik. Toraja: Universitas Kristen 

Indonesia Toraja. 
 

Arikunto. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 
 

Bintarto, & Suprastopo. (1987). Metode Analis Geografi. Jakarta: LP3ES. 
 

Bogani, E. O. (2017). Pengaruh Minat Ekstrakurikuler Kepramukaan dalam 

Pembentukan Karakter Kedisiplinan dan Implikasinya Terhadap 

Ketahanan Siswa. 
 

Charles, C. (2005). Building Classroom Discipline. New York: Pearson. 
 

Diklat, B. L. (2016). Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik. Jakarta, 

Indonesia: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 
 

Ismail, R. (2017). Meningkatkan Sikap Toleransi Siswa Melalui Pembelajaran 

Tematik (Penelitian Tindakan pada Siswa kelas III Sekolah Dasar di 

Wilayah Kecamatan Ternate Utara). Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini, 2, 1-13. 
 

Karten, T. (2017). Building on the Strengths of Students with Special Needs: How 

to Move Beyond Disability Labels in the Classroom. New York: ASCD. 
 

Khotimah. (2013). Toleransi Beragama. Jurnal Ushuluddin, 20, 212-222. 
 

Paekes, C. M. (1998). Bereavement in adult life. BMJ Clinical Research, 316, 

846-859. 
 

Simba, N. O., Agak, J., & Kabuka, E. K. (2016). Impact of Discipline on 

Academic Performance of Pupils in Public Primary Schools in Muhoroni 

Sub-Country, Kenya. Journal of Educational and Practice, 7, 154-173. 
 

Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja dan 

Penanganannya. Jurnal Penelitian dan PPM, 4, 129-389. 
 



11 
 

Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2017). Skala Karakter Toleransi: Konsep dan 

Operasional Aspek Kedamaian, Menghargai Perbedaan dan Kesadaran 

Individu. Jurnal Ilmiah Counsellia, 7, 61-70. 
 

Widi, E. N., Saraswati, P., & Dayakisni, T. (2017). Kedisiplinan Siswa-Siswi 

SMA Ditinjau dari Perilaku Sholat Wajib Lima Waktu. Jurnal Psikologi 

Islam, 4, 135-150. 

 

 




