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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi hasil penelitian 

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas teknik homeroom 

dengan reinforcement positif dalam membantu meningkatkan kepatuhan 

siswa kelas VIII terhadap tatatertip sekolah SMPN 1 Ngantru Tulungagung 

tahun ajaran 2020/2021. Penelitian yang dilakukan adalah merupakan 

penelitian quasi eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh teknik 

homeroom dengan reinforcement positif yang diberikan kepada kelompok 

eksperimen, apakah memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan siswa 

dari pada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi. 

Sebelumnya peneliti melakukan penelitian di SMPN 1 Ngantru 

menyerahkan surat ijin penelitian dari kampus IAIN Tulungagung ke SMPN 

1 Ngantru sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh ijian melakukan 

penelitian, kemudian setelah mendapatkan ijin peneliti berkordinasi dengan 

guru BK SMPN 1 Ngantru Tulungagung mengenai data data siswa yang 

pernah melakukan tindakan tidak patuh terhadap tata tertip sekolah dan 

memiliki tingkat kepatuhan sangat rendah terhadap tatatertip sekolah 

berdasarkan hasil angket pre test yang telah disebar ke siswa serta 

perencanaan kegiatan dan layanan yang akan diberikan kepada siswa 

nantinya. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 sampai 

dengan tanggal 08 Juni 2021. Sebelum melakukan layanan peneliti terlebih 

dahulu memberikan angket pretest kepada siswa yang memiliki tingkat 

kepatuhan sangat rendah yaitu siswa yang pernah melakukan perilaku tidak 

patuh terhadap tata tertip sekolah sebanyak 33 siswa, kemudian dari hasil 

pretest yang telah diolah diketahui dari 33 siswa tersebut 10 siswa memiliki 

kepatuhan sangat rendah, 11 siswa memiliki kepatuhan rendah, 8 siswa 

memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan sebanyak 4 siswa memiliki tingkat 

kepatuhan sangat tinggi. Kemudian dari ke 10 siswa yang memiliki tingkat 

kepatuhan sangat rendah dipilih menjadi sampel penelitian dan dibagi 
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menjadi 5 siswa sebagai kelompok eksperiment dan 5 siswa sebagai 

kelompok kontrol. Setelah itu peneliti melakukan melakukan kesepakatan 

waktu dengan siswa yang menjadi sampel kelompok eksperimen untuk 

diberikan layanan dengan teknik homeroom dengan reinforcement positif,  

kemudian setelah itu memberikan angket  post test  baik kepada kelompok 

eksperimen maupun kepada kelompok kontrol untuk diketahui pengaruh dari 

layanan yang telah diberikan, apakah kelompok ekperimen mengalami 

peningkatan kepatuhan tata tertip sekolah dari pada kelompok kontrol yang 

tidak mendapatkan perlakuan. 

1. Sampel Penelitian 

a. Kategori Skoring penelitian 

Kategori skoring pada penelitian ini menggunakan skala lingkert, 

perhitungan klasifikasi skor berpedoman pada rumus penskalaan dari 

Guttman (Syofian, 2013:46) sebagai berikut: 

Rumus: 

Interval = Range (R) / Kategori (K) 

Range = Skor tertinggi-Skor terendah 

Nilai tertinggi angket : 168 

Nilai terendah angket : 42 

Range = 168 - 40 = 126 

Interval = 126/4 = 31 

Interval skala adalah 31 

Berdasarkan perhitungan, maka dilakukan pengskalaan 

berdasarkan interval skala untuk menentukan klasifikasi skor angket 

kepatuhan, sebagaimana yang tersaji di tabel 4.1 

Tabel 4.1 klasifikasi kepatuhan 

No  Nilai  Klasifikasi  

1 138 - 168 Sangat tinggi 

2 106 – 137 Tinggi  

3 74 – 105 Rendah  

4 42 - 73 Sangat rendah  
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b. Pemilihan Sampel penelitian 

Pemilihan sampel pada peneliti ini adalah siswa yang pernah 

melakukan perilaku ketidak patuhan terhadap tata tertip sekolah 

berdasarkan data dari BK dan didapati dari seluruh kelas VIII terdapat 

33 siswa pernah melakukan perilaku tidak patuh terhadap tata tertib 

sekolah. Berikut data perilaku membolos siswa: 

Tabel 4.2 data pelanggaran ketidak patuhan siswa terhadap 

tata tertib sekolah, siswa kelas VIII Agustus s/d Januari taun 

ajaran 2019-2020 dan 2020-2021 di SMPN 1 Ngantru 

Tulungagung 

No Responden Kelas Jenis Pelanggaran Total 

Pelanggaran 

1 ATA 

VIII A 

Tidak mengumpulkan 

tugas dan tidak 

menyelesaikan remidi 

5 kali 

2 AD 

VIII A 

Tidak mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

2 kali 

3 FF 

VIII A 

Tidak mengumpulkan 

tugas dan tidak 

menyelesaikan remidi 

4 kali 

4 NA 

VIII B 

Tidak mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran daring 

3 kali 

5 V 

VIII B 

Tidak mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran daring 

2 kali 

6 RA 

VIII B 

Tidak mengumpulkan 

tugas, tidak 

mengikuti 

pembelajaran daring 

dan tidak 

menyelesaikan remidi 

5 kali 

7 MAS 

VIII B 

Tidak mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

3 kali 

8 AFA 

VIII C 

Tidak mengerjakan 

tugas dengan baik 

2 kali 

9 DSW 

VIII C 

Tidak mengumpulkan 

tugas tepat waktu dan 

tidak mengerjakan 

tugas dengan baik 

3 kali 

10 MRN 

VIII C 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

3 kali 

11 AFS 

VIII D 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

3 kali 

12 RAA 

VIII D 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

3 kali 
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dan tidak 

mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

13 YW 

VIII E 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

2 kali 

14 BWT 

VIII E 

Tidak melaksanakan 

tugas dengan baik 

3 kali 

15 AK 

VIII E 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

1 kali 

16 MAM 

VIII E 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

dan tidak 

menyelesaikan remidi 

5 kali 

17 FF 

VIII F 

Tidak mengumpulkan 

tugas, tidak 

mengikuti 

pembelajaran daring 

dan tidak 

menyelesaikan remidi 

7 kali 

18 MZL 

VIII F 

Tidak menyelesaikan 

remidi 

3 kali 

19 AKA 

VIII F 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

dan tidak 

mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

2 kali 

20 RAR 

VIII G 

Tidak mengumpulkan 

tugas, tidak 

mengikuti 

pembelajaran daring 

dan tidak 

mengumpulkan tugas 

dengan baik 

6 kali 

21 AS 

VIII G 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

3 kali 

22 US 

VIII H 

Tidak mengerjakan 

tugas dengan baik 

2 kali 

23 VNF 

VIII H 

Tidak mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

1 kali 

24 FS 

VIII H 

Tidak mengumpulkan 

tugas tepat waktu dan 

tidak mengerjakan 

tugas dengan baik 

2 kali 

25 LI 

VIII H 

Tidak mengumpulkan 

tugas, tidak 

mengikuti 

pembelajaran daring 

dan tidak 

menyelesaikan remidi 

7 kali 

26 SNG 

VIII H 

Tidak mengerjakan 

tugas dengan baik 

2 kali 

27 AS 

VIII I 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

dan tidak 

menyelesaikan remidi 

5 kali 
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28 RDV 

VIII I 

Tidak mengumpukan 

tugas tepat waktu 

3 kali 

29 FAP 

VIII J 

Tidak mengumpulkan 

tugas tepat waktu, 

tidak mengerjakan 

remidi 

6 kali 

30 SI 

VIII J 

Tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

2 kali 

31 NFI 

VIII J 

Tidak mengerjakan 

tugas dengan baik 

4 kali 

32 CDR 

VIII J 

Tidak mengerjakan 

remidi, tidak 

mengumpulkan tugas 

tepat waktu dan tidak 

mengerjakan tugas 

dengan baik 

5 kali 

33 IR 

VIII J 

Tidak mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

2 kali 

 

Kemudian berdasarkan data ketidak patuhan siswa diatas, yaitu 

sejumlah 33 siswa diberikan angket pret test untuk diketahui 

tingkatan kepatuhan siswa dan siswa yang memiliki tingkat 

kepatuhan sangat rendah dipilih untuk menjadi sampel penelitian, 

kemudian untuk pengambilan sampel didasarkan pada hasil 

penghitungan kategorisasi skala lingkert dari 42 item angket, yang 

telah diberikan kepada siswa yaitu diketahui skor sangat rendah 42-

73, rendah 74-105, tinggi 106-137, dan sangat tinggi 138-168. 

Berikut tabel sampel berdasar angket pretest yang telah diberikan 

kepada siswa: 

Tabel 4.3 Ketegori pemilihan sampel 

NO NAMA SKOR KATERGORI 

1 ATA 68 Sangat Rendah  

2 AD 142 Sangat Tinggi 

3 FF 54 Sangat Rendah  

4 NA 101 Rendah  

5 V 89 Rendah   

6 RA 70 Sangat Rendah  

7 MAS 106 Tinggi   

8 AFA 108 Tinggi   

9 DSW 103 Rendah   

10 MRN 116 Tinggi   

11 AFS 105 Rendah   

12 RAA 100 Rendah  

13 YW 125 Tinggi  
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14 BWT 109 Tinggi 

15 AK 94 Rendah   

16 MAM 71 Sangat Rendah  

17 FF 67 Sangat Rendah 

18 MZL 133 Tinggi   

19 AKA 86 Rendah   

20 RAR 69 Sangat Rendah   

21 AS 137 Tinggi  

22 US 110 Tinggi   

23 VNF 140 Sangat Tinggi  

24 FS 92 Rendah  

25 LI 68 Sangat rendah  

26 SNG 141 Sangat Tinggi 

27 AS 67 Sangat Rendah 

28 RDV 100 Rendah   

29 FAP 72 Sangat Rendah 

30 SI 146 Sangat Tinggi  

31 NFI 104 Rendah  

32 CDR 67 Sangat Rendah 

33 IR 101 Rendah   

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 10 siswa 

memiliki kepatuhan sangat rendah, 11 siswa memiliki kepatuhan 

rendah, 8 siswa memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan sebanyak 4 

siswa memiliki tingkat kepatuhan sangat tinggi. Berdasarkan 

tingkatan hasil dari tingkatan kepatuhan siswa diatas, maka agar 

memudahkan penelitian maka peneliti memilih 10 siswa yang 

memiliki kepatuhan sangat rendah sebagai sampel penelitian, 

kemudian membagi menjadi 5 siswa sebagai kelompok eksperimen 

dan 5 siswa sebagai kelompok kontrol. Berikut tabel pembagaian 

kelompok yang digunakan pada penelitian ini: 

Tabel 4.4 pembagian kelompok 

KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL 

No Nama Skor No Nama Skor 

1 FF 54 1 ATA 68 

2 RA 70 2 MAM 71 

3 FF 67 3 RAR 69 

4 LI 68 4 AS 67 

5 CDR 67 5 FAP 72 
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2. Uji instumen 

a. Uji validitas 

Uji validitas kepada ahli Sebelum intrumen angket diberikan 

kepada siswa, terlebih dahulu peneliti melakukan validasi kepada ahli, 

pada penelitian ini peneliti melakukan uji ahli kepada dosen IAIN 

Tulungagung yaitu kepada Ibu Febranti Putri Novion, M.Pd. Setelah 

melakukan uji Validasi kepada ahli peneliti melakukan uji angket 

kepada kelompok kecil. Berikut merupakan uji validitas angket 

setelah diuji cobakan pada 38 responden seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 Uji validitas instrumen (70 butir) untuk kepatuhan 

siswa terhadap tata tertib sekolah 

NO Nilai Validasi R tabel (N:38), 

taraf signifikasi 

5% 

KETERANGAN 

1 0,135 0,320 Tidak Valid 

2 0,397 0,320 Valid 

3 0,455 0,320 Valid 

4 0,588 0,320 Valid 

5 0,571 0,320 Valid 

6 0,352 0,320 Valid 

7 0,578 0,320 Valid 

8 0,640 0,320 Valid 

9 0,271 0,320 Tidak valid 

10 0,465 0,320 Valid 

11 0,343 0,320 Valid 

12 0,497 0,320 Valid 

13 0,317 0,320 Tidak Valid 

14 0,219 0,320 Tidak Valid 

15 0,300 0,320 Tidak Valid 

16 0,510 0,320 Valid 

17 0,316 0,320 Tidak Valid 

18 0,465 0,320 Valid 

19 0,458 0,320 Valid 

20 0,304 0,320 Tidak Valid 

21 0,497 0,320 Valid 

22 0,625 0,320 Valid 

23 0,330 0,320 Valid 

24 0,437 0,320 Valid 

25 0,417 0,320 Valid 

26 0,463 0,320 Valid 

27 0,304 0,320 Tidak Valid 

28 0,219 0,320 Tidak Valid 

29 0,276 0,320 Tidak Valid 

30 0,479 0,320 Valid 

31 0,196 0,320 Tidak Valid 
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32 0,305 0,320 Tidak Valid 

33 0,167 0,320 Tidak Valid 

34 0,463 0,320 Valid 

35 0,429 0,320 Valid 

36 0,004 0,320 Tidak Valid 

37 0,246 0,320 Tidak Valid 

38 0,449 0,320 Valid 

39 0,497 0,320 Valid 

40 0,210 0,320 Tidak Valid 

41 0,283 0,320 Tidak Valid 

42 0,092 0,320 Tidak Valid 

43 0,263 0,320 Tidak Valid 

44 0,630 0,320 Valid 

45 0,087 0,320 Tidak Valid 

46 0,460 0,320 Valid 

47 0,266 0,320 Tidak Valid 

48 0,618 0,320 Valid 

49 0,222 0,320 Tidak Valid 

50 0,192 0,320 Tidak Valid 

51 0,497 0,320 Valid 

52 0,497 0,320 Valid 

53 0,455 0,320 Valid 

54 0,558 0,320 Valid 

55 0,571 0,320 Valid 

56 0,246 0,320 Tidak Valid 

57 0,578 0,320 Valid 

58 0,083 0,320 Tidak Valid 

59 0,271 0,320 Tidak Valid 

60 0,035 0,320 Tidak Valid 

61 0,339 0,320 Valid 

62 0,539 0,320 Valid 

63 0,317 0,320 Tidak Valid 

64 0,174 0,320 Tidak Valid 

65 0,300 0,320 Tidak Valid 

66 0,510 0,320 Valid 

67 0,402 0,320 Valid 

68 0,465 0,320 Valid 

69 0,458 0,320 Valid 

70 0,497 0,320 Valid 

71 0,497 0,320 Valid 

72 0,625 0,320 Valid 

 

Berdasarkan data dari tabel diketahui bahwa dari 72 item 

pertanyaan terdapat 30 item pertanyaan yang tidak valid yaitu 

nomer 1, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 27, 28, 29, 31, 32, 33,36, 37, 40, 

41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65. Berdasarkan 

hal tersebut peneliti kemudian menghilangkan item pertanyaan 

yang tidak valid sehingga tersisa 42 item pertanyaan yang valid 
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yang dijadikan sebagai skala kepatuhan siswa terhadap tata tertib 

sekolah. 

b. Uji Reliabilitas 

Halis uji  reabilitas pada penelitian ini adalah: 

Tabel 4.6 hasil uji reliabilitas angket kepatuhan 

   

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Alpha 

Cronbach’s sebesar 0,922, kemudian nilai ini dibandingkan 

dengan nilai rtabel dengan nilai N=38 dicari pada distribusi nilai 

rtabel signifikasi 5% diperoleh nilai rtabel sebesar 0,320. 

Berdasarkan uji reliabilitas nilai Alpha Cronbach’s = 0,922 > rtabel 

= 0,320 sehingga tergolong dinilai antara 0,90  <r11≤ 1,00, maka 

hasil uji tersebut dikategorikan Reliabilitas sangat tinggi sebagai 

alat pengumpul data dalam penelitian.  

3. Uji Prasyarat 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari 

kedua sampel penelitian homogen atau tidak homogen. Yaitu data 

dari siswa yang memiliki kepatuhan sangat rendah yang dijadikan 

sampel penelitian: 

Tabel 4.7 hasil uji homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 
hasil uji homogentas 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.393 1 8 .160 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.922 42 



40 
 

 
 

Berdasarkan tabel tiatas, diketahui bahwa hasil uji homogenitas 

menghasilkan singnifikansi sebesar 0,160, sehingga karena nilai 

signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,160 > 0,05 data dikatakan homogen. 

karena kedua kelompok tersebut homogen sehingga dapat dilakukan 

suatu penelitian. 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian data yang digunakan harus 

berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan sebagai prasyarat 

sebelum melakukan uji-t, namun jika data tidak berdistribusi normal 

maka uji-t tidak dapat dilakukan. Untuk mengukur jika data penelitian 

berdistribusi normal maka taraf signifikansi data adalah > 0,05 namun 

jika taraf signifikansinya < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

Untuk melakukan uji normalitas digunakan uji kolmogorof-smirnov 

menggunakan SPSS 20.0 for windows. Data yang peneliti analisis 

dalam uji normalitas pada penelitian ini adalah data yang terkumpul 

dari data pre test dan post-test siswa kelompok ekperimen dan 

kelompok kontrol. Berikut tabel hasil uji normalitas kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen: 

Tabel 4.8 Hasil Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  

Kelompok 

Eksperimen 

Kelompok 

kontrol 

N 5 5 

Normal Parameters
a,b

 0E-7 0E-7 0E-7 

7.62800

269 

1.9108016

1 

2.70489477 

Most Extreme Differences .171 .324 .279 

.171 .324 .276 

-.164 -.162 -.248 

Kolmogorov-Smirnov Z .383 .725 

Asymp. Sig. (2-tailed) .999 .669 

a. Test distribution is Normal. 

 b. Calculated from data. 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig > 

0,05. Kepatuhan kelompok eksperimen memiliki sig. Sebesar 0,999 

dan kepatuhan kelompok kontrol memiliki sig. Sebesar 0,669. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah layanan dengan 

teknik homeroom dengan reinforcement positif efektif dalam 

meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata tertip sekolah 

SMPN 1 Ngantru Tulungagung, berikut data hasil post test kelompok 

eksperimen dan kontrol setelah pemberian intervensi: 

Tabel 4.9 nilai Post test 

KELOMPOK EKSPERIMEN KELOMPOK KONTROL 

No Nama Skor No Nama Skor 

1 FF 144 1 ATA 77 

2 RA 126 2 MAM 79 

3 FF 134 3 RAR 75 

4 LI 141 4 AS 70 

5 CDR 121 5 FAP 81 

 

a. Uji t-tes 

Uji t-test bertujuan untuk mengetahui efektifitas layanan teknik 

homeroom dengan reinforcement positif efektif dalam meningkatkan 

kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata tertip sekolah SMPN 1 

Ngantru Tulungagung. Uji T pada penelitian ini menggunakan uji  

Independent Sampel T test. Berikut tabel hasil uji Independent Sampel 

T test menggunakan SPSS 20.0: 

Tabel 4.10 hasil pengujian hipotesis 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil post test 
eksperimen 5 133.20 9.731 4.352 

Kontrol 5 76.40 4.219 1.887 
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Tabel 4.11 hasil uji Independent Samples Test 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

hasil 

post 

test 

Equal 

variances 

assumed 

4.296 .072 11.974 8 .000 56.800 4.743 45.862 67.738 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

11.974 5.452 .000 56.800 4.743 44.905 68.695 

 

Berdasarkan analisa uji –t terhadap layanan teknik homeroom 

dengan reinforcement positif efektif dalam meningkatkan kepatuhan 

siswa kelas VIII terhadap tata tertip sekolah SMPN 1 Ngantru 

Tulungagung, diketahui nilai thitung sebesar 11.947 > ttabel dengan df 8 

yaitu sebesar 2.300 dengan signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi 

menunjukan 0,00 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Selain 

itu berdasarkan analisis dari tabel diketahui bahwa nilai mean 

kelompok eksperimen sebesar 133.20 lebih besar dari pada keompok 

kontrol yaitu sebesar 76.40. Sehingga  dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh layanan teknik homeroom dengan reinforcement 

positif efektif dalam meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII 

terhadap tata tertip sekolah SMPN 1 Ngantru Tulungagung. 

 

b. Menentukan Tingkat Keefektifan 

Berdasarkan analisa di atas maka H0  ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga diketahi bahwa terdapat perbedaan kepatuhan siswa antara 

siswa kelompok eksperimen yang diberikan layanan menggunakan 

teknik homeroom dengan reinforcement positif dengan siswa 
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kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan, hal itu dapat 

diketahui  melalui perbedaan nilai mean kelompok eksperimen dan 

kontrol yaitu pada kelompok eksperimen menghasilkan nilai mean 

sebesar 133.20 sementara kelompok kontrol menghasilkan nilai mean 

yang lebih rendah yaitu sebesar 76.40. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa teknik homeroom dengan reinforcement positif efektif dalam 

meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata tertip sekolah 

SMPN 1 Ngantru Tulungagung. 

Sementara untuk mengetahui tingkat keefektifan teknik homeroom 

dengan reinforcement positif dalam membantu meningkatkan 

kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata tertip sekolah SMPN 1 

Ngantru Tulungagung, dapat diketahui melalui melalui uji N-Gain 

Score sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji N-Gain Score 

No Kelompok Eksperimen No Kelompok Kontrol 

N-Gain Score (%) N-Gain Score (%) 

1 195.65 1 28.13 

2 186.67 2 27.59 

3 203.03 3 19.35 

4 228.13 4 9.09 

5 163.64 5 32.14 

Rata-Rata 195.424 Rata-Rata 23.26 

Minimal 163.64 Minimal 9.09 

Maksimal 228.13 maksimal 32.14 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai N-Gain Score 

kelompok eksperimen 195.424% termasuk dalam kategori efektif, 

dengan nilai minimal 163.64% dan maksimal 228.13%. Sedangkan  

untuk rata-rata N-Gain Score kelompok kontrol adalah sebesar 

23,26% termasuk dalam katergori kurang efektif, dengan nilai N-Gain 

Score minimal 9,09% dan maksimal 32,14%. Dengan demikian dapat 

di ketahui berdasarkan uji N-Gain Score  nilai rata-rata kelompok 

eksperimen yang di berikan intervensi lebih tinggi dari pada nilai rata-

rata kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi. Sehingga dapat 

di katakan bahwa layanan homeroom dengan reinforcement positif 
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efektif dalam membantu meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII 

terhadap tata tertip sekolah SMPN 1 Ngantru Tulungagung. 

 

B. Pembahasan 

Efektifitas teknik homeroom dengan reinforcement positif dalam 

membantu meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata 

tertip sekolah SMPN 1 Ngantru Tulungagung 

Kondisi kepatuhan siswa akan sangat berpengaruh terhadap, kondisi 

keberhasilan siswa pada proses dan tujuan dari berlajar yang siswa lakukan di 

sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan merupakan keberhasilan 

siswa dalam membentuk perilaku atau nilai-nilai didalam dirinya dalam 

mentaai tata tertib yang telah dibuat sekolah demi terwujutnya keberhasilan 

dan tujuan belajarnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Baron 

(Sarlito, 2009:42) menjelaskan bahwa kepatuhan (obedience) merupakan 

salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang menaati dan 

mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu 

karena adanya unsur tekanan dari pihak yang berwenang yang membuat 

seseorang mematuhi dan melakukan apa yang di perintah. Pengaruh sosial ini 

dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap perilaku individu 

tersebut. 

Sejalan dengan Darley dan Blass (Kusuma, 2012:12) juga mengatakan 

hal yang sama bahwa kepatuhan merupakan menuruti suatu perintah atau 

aturan dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama 

individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang mampu membentuk 

kepatuhan terhadap tatatertip sekolah didalam dirinya sudah tentu akan 

mampu menamkan serta menerepkan prinsip nilai kebenaran dalam mentaati 

peraturan yang telah dibuat oleh sekolah, sehingga siswa akan lebih mampu 

untuk mencapai tujuan belajarnya serta membentuk perilaku disiplin untuk 

mencapai sukses dimasa depan. 
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Seperti halnya pada penelitian ini, bahwa masih banyak siswa yang 

kurang memiliki sikap patuh didalam dirinya terutama kepatuhan terhadap 

tata tertip sekolah, hal tersebut diketahui dari jumlah siswa kelas VIII 

sebanyak 33 siswa pernah melakukan tindakan tidak patuh terhadap tata tertip 

sekolah. Berdasarkan data awal dari penyebaran angket pre test yang telah 

dilakukan kepada 33 siswa yang pernah melakukan tindakan tidak patuh 

terhadap tata tertib sekolah, diketahui sebanyak 10 siswa memiliki kepatuhan 

sangat rendah, 11 siswa memiliki kepatuhan rendah, 8 siswa memiliki tingkat 

kepatuhan tinggi dan sebanyak 4 siswa memiliki tingkat kepatuhan sangat 

tinggi. 

Menurut pihak sekolah dan guru BK perilaku tidak patuh terhadap tata 

tertib sekolah tersebut diperkirakan karena kondisi pembelajaran yang 

berlangsung secara daring sehingga guru menjadi tidak dapat mengawasi 

siswa secara langsung, kemudian juga karena siswa kurang memiliki 

managemen diri yang baik dan kurangnya perhatian kusus orang tua maupun 

keluarga. Sehingga menyebabkan siswa menjadi malas untuk belajar serta 

mengesampingkan pentingya membangun kepatuhan didalam dirinya dalam 

mematuhi tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. 

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Baron, Darley dan Blass 

(Hartono 2006:7) bahwa kepatuhan merupakan sikap tingkah laku Individu 

yang dapat dilihat dengan aspeknya mempercayai (belief), menerima (accept) 

dan melakukan (act) sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain. 

Mempercayai dan menerima merupakan dimensi kepatuhan yang 

berhubungan dengan sikap individu, sedangkan melakukan atau bertindak 

termasuk dimensi kepatuhan yang berhubungan dengan aspek tingkahlaku 

seseorang. Tentu aspek-aspek tersebut sangat penting untuk ditanamkan dan 

siswa lakukan didalam keseharianya, karena ketiga aspek tersebut selain 

dapat berpengaruh dalam pembentukan sikap kepatuhan juga berpengaruh 

terhadap kepribadian siswa kedepanya dan keberhasilan siswa dalam belajar 

disekolah. Sehingga ketika hal-hal tersebut tidak siswa bangun pada saat 

masa sekolah maka tidak hanya sekedar akan menimbulkan permasalah pada 
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proses belajar mengajar siswa disekolah namun juga akan berpengaruh 

terhadap masa depan siswa setelah lulus nantinya. 

Berdasarkan data diatas yaitu dengan masih terdapat siswa yang 

memiliki kepatuhan sangat rendah didalam dirinya  yaitu sebanyak 10 siswa, 

hal tersebut menunjukan bahwa siswa masih sangat membutuhkan bantuan 

dari guru dan orang tua dalam membantu siswa membentuk kepatuhan 

didalam dirinnya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

menggunakan pendekatan homeroom dengan reinforcement positif dalam 

membantu meningkatkan kepatuhan didalam dirinya. 

Layanan bimbingan konseling dengan teknik homeroom dengan 

reinforcement positif merupakan salah homeroom merupakan salah satu 

teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik ini untuk mengadakan pertemuan 

dengan siswa diluar jam-jam pelajaran secara berkelompok dengan 

menghadirkan suasana kekeluargaan seperti suasana dalam rumah yang 

menyenangkan dan akrab (Romlah, 2006:136). Sementara itu reinforcement  

positif sendiri menurut Skinner (Corey, 2010:89) merupakan suatu 

rangsangan (stimulus) yang memperkuat atau mendorong suatu respon. 

Pemberian reinforcement positif ini bisa berupa rewerd (hadiah atau 

imbalan), baik secara verbal (kata-kata atau ucapan pujian), maupun secara 

non-verbal (senyuman, hadiah berupa benda-benda dan makanan). Sehingga 

penggunaan teknik homeroom dengan reinforcement positif pada penelitian 

ini sudah sesuai dengan tujuan pada penelitian ini, yaitu merubah perilaku 

siswa yang awalnya kurang memiliki kepatuhan terhadap tata tertip didalam 

dirinya menjadi meningkatkan kepatuhan didalam dirinya terhadap tata tertib 

sekolah. Sehingga dengan begitu diharapkan siswa akan mampu untuk 

merubah dirinya kearah yang lebih baik bagi perkembangan diri dan masa 

depanya nanti. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Independent 

sampel T test bahwa layanan teknik homeroom dengan reinforcement positif 

efektif dalam meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata tertip 

sekolah SMPN 1 Ngantru Tulungagung, hal tersebut diketahui nilai thitung 
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sebesar 11.947 > ttabel dengan df 8 yaitu sebesar 2.300 dengan signifikansi 

sebesar 0,00. Nilai signifikansi menunjukan 0,00 < 0,05 sehingga H0 ditolak 

dan Ha diterima. Selain itu berdasarkan analisis dari tabel diketahui bahwa 

nilai mean kelompok eksperimen sebesar 133.20 lebih besar dari pada 

keompok kontrol yaitu sebesar 76.40. Sehingga  dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh layanan teknik homeroom dengan reinforcement positif 

efektif dalam meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata tertip 

sekolah SMPN 1 Ngantru Tulungagung. 

Kemudian berdasarkan uji N-Gain Score diketahui bahwa nilai N-Gain 

Score untuk kelompok eksperimen 195.424% termasuk dalam kategori 

efektif, dengan nilai minimal 163.64% dan maksimal 228.13%. Sedangkan  

untuk rata-rata N-Gain Score kelompok kontrol adalah sebesar 23,26% 

termasuk dalam katergori kurang efektif, dengan nilai N-Gain Score minimal 

9,09% dan maksimal 32,14%. Sehingga berdasarkan uji N-Gain Score 

tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih 

tinggi dari pada nilai rata-rata kelompok kontrol, untuk itu dapat dikatan 

bahwa teknik homeroom dengan reinforcement positif efektif dalam 

meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata tertip sekolah SMPN 

1 Ngantru Tulungagung. Peningkatan kedisiplinan tersebut menunjukan 

bahwa bimbingan kelompok dengan suasana kekeluargaan serta pemberian 

hadiah mampu meningkatkan motivasi didalam diri siswa untuk memperbaiki 

dirinya menjadi lebih baik lagi serta membentuk perilaku-perilku positif yang 

dapat membantu dalam perkembangan diri siswa. 

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa teknik 

homeroom dengan reinforcement positif layanan yang menciptakan suasana 

kekeluargaan sehingga siswa lebih terbuka tentang masalah yang sedang di 

hadapi serta menemukan jalan keluar bersama, kemudian reinforcement 

positif sendiri memberikan penguat kepada siswa, bahwa jika siswa mampu 

meningkatkan kualitas dirinya maka siswa akan mendapat kan hadiah hasil 

dari jerih payah siswa dalam membentuk dan memperbaiki dirinya menjadi 

lebih baik lagi. Dengan begitu diharapkan siswa kedepanya akan mampu 
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merubah diri ke arah yang lebih baik lagi, serta mempersiapkan dirinya untuk 

masa depanya yaitu menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat 

nantinya. 

Pada setiap pertemuan peneliti membangun suasana kekeluargaan 

didalam kelompok, layanan informasi, motifasi, membangun diskusi yang 

santai seperti suasana dirumah sendiri, sehingga siswa mampu secara aktif 

mengikuti kegiatan kelompok dan menemukan penyelesaian masalahnya, 

serta peneliti tak lupa memberikan reinforcement positif jika siswa mampu 

secara perlahan memperbaiki  diri dan meningkatkan kepatuhanya terhadap 

tata tertib sekolah. Selain siswa mendapatkan layanan tersebut peneliti juga 

melakukan wawancara dengan beberapa siswa kelompok eksperimen yang 

menjadi sampel penelitian dan mendapatkan intervensi, responden yang 

berinisial FF mengungkapkan bahwa selama mengikuti kegitan FF merasa 

mendapatkan motivasi baru seperti memahami apa yang sebaiknya dilakukan 

dan tidak dilakukan, serta melakukan perencanaan mengenai tindakan atau 

kegiatan mana yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu. Sementara 

respinden lain LI mengungkapkan bahwa selama mengikuti kegiatan dia 

mendapatkan motivasi, bahwa apa yang dilakukanya selama ini tanpa LI 

sadari telah membawa pengaruh buruk, serta kedepanya dia ingin lebih baik 

lagi kemudian meminta bantuan dari orang tua dan keluarga dirumah untuk 

membantu membangun diri menjadi lebih baik lagi. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wiendi Dwi Nugroho (2015) pada penelitianya tentang “Efektivitas Layanan 

Bimbingan Kelompok Teknik Homeroom Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Rakit Kabupaten Banjarnegara”, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiendi diketahui dari Uji 

Wilcoxon nilai Z sebesar -2,207 dan signifikasi p-value sebesar 0,027 

diketahui bahwa sig < α (0,05), mean pada pretest kelompok eksperimen 

sebesar 80,6 dan pada posttest kelompok eksperimen sebesar 124,3 yang 

artinya postest pada kelompok eksperimen lebih besar dibanding hasil pretest, 

maka dapat disimpulkan ada perbedaan antara hasil pretest dengan hasil 
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posttest kelompok eksperimen. Hasil pretest dan posttest tersebut diperkuat 

dengan hasil observasi yang menunjukkan ada peningkatan motivasi belajar 

siswa, sehingga disimpulkan bahwa bimbingan kelompok teknik homeroom 

efektif terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Rakit 

Kabupaten Banjarnegara. 

Hasil penelitian lain juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yeni Setyaningsih (2017) pada penelitiannya tentang “Efektivitas pemberian 

layanan bimbingan kelompok teknik homeroom untuk meningkatkan 

keterbukaan diri siswa jekas XI IPS 1 di SMA Muhammadiyah Kediri tahun 

pelajaran 2016/2017”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni 

diketahui bahwa hasil uji  t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa t hitung  

= 10, 960 dan t tabel = 2,064 dengan taraf signifikansi 5%, maka   dapat   

dikatakan   bahwa t hitung > t tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknik 

homeroom efektif untuk membantu meningkatkan keterbukaaan diri siswa 

kelas XI IPS 1. 

Meningkatnya kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah pada 

penelitian ini, menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tujuan dari pemberian 

layanan teknik homeroom dengan reinforcement positif yaitu proses yang 

membentuk suasana kekeluargaan didalam kelompok sehingga siswa mampu 

secara lebih terbuka menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan 

secara bersama mencari penyelesaian masalah, serta pemeberian penguat 

berupa reinforcement positif mampu memberikan stimulus penguat kepada 

siswa agar mampu memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi kedepanya. 

Untuk itu dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta 

penelitian-penelitian terdahulu dan pendapat dari para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa teknik homeroom dengan reinforcement positif efektif 

dalam meningkatkan kepatuhan siswa kelas VIII terhadap tata tertib sekolah 

di SMPN 1 Ngantru Tulungagung. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah 

mengupayakan agar setiap aspek pendukung penelitian terkondisikan dengan 

maksimal dan sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah, namun pada 

pelaksaanya tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa keterbatasan 

sehingga tidak dapat mencapai secara keseluruhan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, keterbatan-keterbatasan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada pemberian treatment hanya dilakukan teknik homeroom dengan 

reinforcement positif, namun sebenarnya masih banyak teknik lain 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan siswa. 

2. Penelitian dilakukan hanya pada 33 responden yang berada di kelas 

VIII, pertimbangan tersebut berdasarkan arahan dari guru BK bahwa 

perilaku tidak patuh terhadap tata tertib sekolah lebih banyak 

dilakukan oleh siswa kelas VIII. Sehingga siswa kelas VIII lebih 

membutuhkan bantuan layanan agar tidak sampai memberikan 

pengaruh kepada teman lainya atau kepada siswa kelas IX maupun 

siswa kelas VII. Sehingga langkah pencegahan perlu dilakukan agar 

siswa dapat meningkatkan kepatuhan dirinya terhadap tata tertib 

sekolah dan meningkatkan kualitas belajarnya sehingga mampu meraih 

sukses dimasa depan. 

3. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas pada 

penggunaan angket saja, yang mungkin masih belum memperlihatkan 

keadaan responden yang sesungguhnya. 

  


