
ARTIKEL 

 

PENGARUH TEKNIK SELF MANAGEMENT TERHADAP DISIPLIN  
BELAJAR SISWA KELAS XI TKR DI SMKN 1 KOTA KEDIRI 

TAHUN PELAJARAN 2018/ 2019 

 

EFFECT OF SELF MANAGEMENT TECHNIQUES ON DISCIPLINE 
LEARNING CLASS XI TKR STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL 1  

KOTA KEDIRI STUDY YEAR 2018/ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

DIAN PUTRI RESTUDEWATI 

14.1.01.01.0035 

 

 

 

 

Dibimbing oleh : 

1. Dra. Khususiyah, M.Pd. 

2. Risaniatin Ningsih, S.Pd., M.Psi. 

 

 

 

 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 
TAHUN 2018



ArtikelSkripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

 
Dian Putri Restudewati| 14.1.01.01.0035 
FKIP – Bimbingan dan Konseling 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama Lengkap : DIAN PUTRI RESTUDEWATI 

NPM : 14.1.01.01.0035 

Telepun/ HP  : 081515542297 

Alamat Surel (Email)  : dianputri1331@gmail.com 

Judul Artikel : Pengaruh Teknik Self Management Terhadap Disiplin 

Belajar Siswa Kelas XI TKR Di SMKN 1 Kota Kediri 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Fakultas – Program Studi : FKIP – Bimbingan dan Konseling 

Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

Alamat Perguruan Tinggi : Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Telp.: (0354)  

  771571, 771503, 771495 Kediri 

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

a. artikel yang saya tulis merupakan karya  saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme 

b.  artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan  ketentuan yang berlaku. 

 
 
 

Mengetahui Kediri, 08 Agustus 2018 

Pembimbing I 

 

 

 

Dra. Khususiyah, M.Pd. 
0717115901 

Pembimbing II 

 

 

 

Risaniatin Ningsih, S.Pd.,M.Psi. 
0720018601 

Penulis, 

 

 

 

Dian Putri Restudewati 
14.1.01.01.0035 

 

mailto:dianputri1331@gmail.com


ArtikelSkripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

 
Dian Putri Restudewati| 14.1.01.01.0035 
FKIP – Bimbingan dan Konseling 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 

 

 

PENGARUH TEKNIK SELF MANAGEMENT TERHADAP DISIPLIN  

BELAJAR SISWA KELAS XI TKR DI SMKN 1 KOTA KEDIRI 
TAHUN PELAJARAN 2018/ 2019 

  
  

DIAN PUTRI RESTUDEWATI 

14.1.01.01.0035 

FKIP – Bimbingan dan Konseling 

Email: dianputri1331@gmail.com 
Dra. Khususiyah, M.Pd1 dan Risaniatin Ningsih, S.Pd., M.Psi.2 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 
 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa disiplin belajar di 
SMKN 1 Kota Kediri menunjukkan bahwa masih ada siswa yang memiliki disiplin belajar rendah, hal 
tersebut nampak dari perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti gaduh dalam kelas, tidak 
mengerjakan tugas yang diberikan guru, lupa membawa tugas ke sekolah, bolos, siswa berada diluar 
kelas saat pembelajaran sedang berlangsung, bercanda atau mengobrol saat guru menjelaskan materi. 
Dalam penelitian ini menggunakan suatu Treatment yaitu menggunakan teknik Self Management 
untuk meningkatkan disiplin belajar siswa disekolah.Permasalahan penelitian ini adalah adakah 
pengaruh yang signifikan antara kemampuan teknik self management terhadap  disiplin belajar siswa? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan desain yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Pre-Experimental Design dengan menggunakan one group pretest-posttest. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI TKR yang terdiri 130 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purpsosive sampling dan 
didapat sampel yaitu XI TKR yang tingkat disiplin belajarnya rendah sebagai kelompok eksperimen 
yang berjumlah 9 siswa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji paired 
sample t-test. Penelitian ini dilakukan dalam 6 tahap, yaitu pretest, melakukan teknik self management   
sebanyak 4kali, dan posttest. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu skala 
disiplin belajar menggunakan instrumen berupa RPLBK dan skala disiplin belajar. Kesimpulan hasil 

penelitian ini adalah Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh hasil         = 13,135 dan ttabel dengan 

db N-1= 8 berarti thitung  > ttabel,13,135 > 2,037, pada taraf signifikan 5%, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada pengaruh teknik self management terhadap disiplin belajar siswa kelas XI 
TKR di SMKN 1 Kota Kediri tahun ajaran 2018/2019.Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, 
direkomendasikan: (1) tujuan penggunakan self management adalah untuk meningkatkan disiplin 
belajar siswa melalui kesadaran individu. (2) Guru BK masih perlu meneliti terus menerus untuk 
membuktikan apakah teknik self management dapat meningkatkan aspek lain. 

 
 

KATA KUNCI: Kata kunci: teknik self management, disiplin belajar. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pentingnya peran pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia guna meningkatkan kemajuan 

suatu negara. Hal ini berkaitan dengan 

kualitas sumber daya manusia yang baik 

untuk menghadapi tantangan 

kedepannya karena semakin maju 

perkembangan jaman terhadap 

teknologi dapat mempengaruhi sumber 

daya manusia. 

Dengan pendidikan mengharapkan 

setiap siswa dapat berperilaku disiplin 

sesuai dengan aturan yang berlaku di 

sekolahnya. Disiplin diperlukan oleh 

siapapun dan dimanapun. Hal itu 

disebabkan dimanapun individu berada, 

di sana selalu ada peraturan atau tata 

tertib. Disiplin mendorong siswa belajar 

secara kongkrit dalam praktik hidup di 

sekolah. disiplin di sekolah dan disiplin 

belajar siswa sangat berkaitan. Siswa 

yang memiliki kesadaran disiplin di 

sekolah secara tidak langsung merasa 

bahwa disiplin dalam belajar penting 

untuk dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Sebagaimana dijelaskan 

menurut Undang-undang RI No. 20 

tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1, ayat 1, menyatakan 

bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, ke-pribadian, 
kecerdasan, akhlak mu-lia, serta 

keterampilan yang diper-lukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.  

 
Disiplin merupakan salah satu 

kebutuhan dasar anak, dalam rangka 

pembentukan dan pengembangan 

wataknya secara sehat, disiplin juga 

merupakan syarat mutlak untuk 

mencapai cita-cita dalam melaksanakan 

misi hidup dan diperjelas oleh 

(Prijodarminto 2006: 23) Disiplin 

adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan 

ciri-ciri nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan, ketertiban dan 

tanggung jawab.  

Berdasarkan pengamatan yang 

telah penulis lakukan di SMKN 1 Kediri 

menunjukkan bahwa masih ada siswa 

yang memiliki disiplin belajar rendah. 
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Hampir 50% siswa acuh tak acuh 

terhadap disiplin yang dilakukan di 

sekolah. Hal tersebut nampak dari 

perilaku siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, seperti gaduh dalam 

kelas, tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, bolos, siswa berada 

diluar kelas saat pembelajaran sedang 

berlangsung, dan lain sebagainya. Bukti 

dari fenomena tersebut adalah tingkat 

ketidakberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran seperti nilai tugas dan 

nilai ulangan yang masih saja kurang 

maksimal. 

Banyak hal yang bisa dilakukan 

untuk menumbuhkan kembali kesadaran 

siswa terhadap disiplin belajar salah 

satunya adalah dengan menggunakan 

teknik self management sebagai solusi 

untuk menumbuhkan kembali kesadaran 

disiplin siswa. Tingkat keberhasilan 

belajar siswa dapat dilihat melalui 

prestasi belajar yang diperoleh. Sesuai 

dengan penjelasan Tim Bina Aksara 

Mandiri (dalam Wita Udayani, 2011: 

18) Disiplin belajar yang terwujud 

berdasarkan kesadaran siswa dapat 

menumbuhkan suasana yang harmonis 

karena didasari rasa saling percaya, 

sehingga terciptalah suasana yang sehat, 

rasa persaudaraan yang erat dan rasa 

tentram dalam melaksanakan tugas. 

Disiplin belajar dalam pribadi siswa 

akan memberikan dampak pada proses 

pembelajaran yang efektif, 

meningkatnya prestasi  belajar dan 

menunjukkan tugas perkembangan yang 

baik. 

Maka teknik yang berfungsi untuk 

mengubah perilaku adalah dengan 

menggunakan pendekatan behavior. 

Salah satunya adalah dengan 

menggunakan teknik Self Management. 

Menurut (Komalasari  2011: 180) 

“teknik self management adalah 

prosedur dimana individu mengatur 

perilakunya sendiri”. (Komalasari, dkk, 

2011), teknik self management dipilih 

karena dalam teknik pengubahan 

tingkah laku dengan pengaturan dan 

pemantauan yang dilakukan oleh siswa 

sendiri dalam bentuk latihan 

pemantauan diri, pengendalian 

rangsangan serta pemberian 

pengharapan pada diri sendiri  

Kemampuan teknik self 

management merupakan hal yang harus 

dimiliki setiap individu, terutama siswa. 

Teknik Self management merupakan 

pengendalian diri terhadap pikiran, 

ucapan dan perbuatan yang dilakukan, 

sehingga mendorong pada penghindaran 

diri terhadap hal-hal yang tidak baik dan 

peningkatan perbuatan yang baik dan 
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benar. Melihat kurangnya disiplin 

belajar beberapa siswa di SMKN 1 

Kediri yang diasumsikan karena 

kurangnya teknik self management 

siswa dalam meningkatkan disiplin 

belajar di sekolah, maka dalam 

penelitian ini peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Pengaruh Teknik Self 

Management terhadap Disiplin Belajar 

Siswa Kelas XI TKR SMKN 1 Kota 

Kediri Tahun Ajaran 2018/2019 

Semester Genap”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

pendekatan kuantitatif eksperimental, 

dengan menggunakan one group 

pretest-posttest design. Menurut 

(Sugiono 2017 :107) “Metode penelitian 

Eksperimental diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan terhadap 

yang lain dalam kondisi yang 

terkendali”. 

Tempat penelitian ini dilakukan di 

SMKN 1 Kota Kediri, waktu penelitian 

dilaksanakan Bulan April s.d. bulan 

Agustus 2018. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI TKR SMKN 1 Kota 

Kediri sebanyak 130 siswa. Penelitian 

ini menggunakan non probbility 

sampling dengan teknik sampling 

purposive Sampel yang digunakan 

adalah 9 siswa kelas XI TKR SMKN 1 

Kota Kediri yang memiliki disiplin 

belajar sangat rendah. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 

diperoleh hasil         = 13,135 dan ttabel 

dengan db N-1= 8 berarti thitung  >  

ttabel,13,135 > 2,037, pada taraf signifikan 

5%, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti ada pengaruh teknik self 

management terhadap disiplin belajar 

siswa kelas XI TKR di SMKN 1 Kota 

Kediri tahun ajaran 2018/2019. Teknik 

Self management diartikan secara 

sederhana adalah teknik pengubahan 

tingkah laku atau perilaku dengan 

peraturan dan pemanfaatan yang 

dilakukan oleh siswa itu sendiri. 

Melalui teknik self management 

yang tepat maka perilaku disiplin 

belajar di sekolah akan meningkat. 

Peningkatan disiplin belajar ditandai 

dengan adanya kesadaran dan tindakan 

untuk mematuhi tata tertib sekolah 

seperti: waktu belajar yang teratur, rajin 

ke sekolah, datang ke sekolah tidak 

terlambat, tidak membolos sekolah 
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maupun pada jam pelajaran, tekun 

belajar, dan mendengarkan serta 

mengikuti petunjuk guru menyelesaikan 

tugas tepat waktu dan belajar dengan 

tertib selama KBM dengan suasana 

yang mendukung. 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Disiplin 

belajar Sebelum dan Setelah Diberikan 

Teknik Self Management 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan hasil analisis 

menegenai pengaruh teknik self 

management terhadap disiplin belajar 

yang dilakukan dalam penelitian ini, 

maka peneliti memperoleh nilai hasil uji 

hipotesis diperoleh hasil         = 13,135 

dan ttabel dengan db N-1= 8 berarti thitung  > 

ttabel,13,135 > 2,037,pada taraf signifikan 

5%. Sehingga, H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh teknik self management 

terhadap disiplin belajar siswa kelas XI 

TKR di SMKN 1 Kota Kediri tahun 

ajaran 2018/2019. Artinya semakin 

tinggi disiplin belajar siswa maka akan 

semakin baik pula teknik self 

management siswa. Begitu sebaliknya, 

semakin rendah disiplin belajar siswa 

maka self managementnya siswa 

tersebut juga rendah. 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan pada landasan teori 

dan kesimpulan pada hasil penelitian 

ini, penulisan menyampaikan implikasi 

yang berguna secara teoritis maupun 

praktis dalam upaya meningkatkan 

disiplin belajar siswa. Pemberian 

bimbingan kelompok teknik self 

management dapat meningkatkan 

pemahaman diri siswa dalam 

penanganan permasalahan disiplin 

belajar siswa. Bagi calon guru BK, 

dalam memberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik self 

management dapat dilakukan dalam 

meningkatkan disiplin belajar. 
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