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ABSTRAK 

 
Berdasarkan hasil observasi di SMAN 1 Kediri terdapat fenomena yang menunjukkan sikap 

disiplin yang rendah. Teknik self management merupakan bentuk strategi dalam pengontrolan diri atau 

memanajemen diri. Pada penelitian ini ditujukan untuk menanggapi permasalahan disiplin belajar yaitu 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari penggunaan teknik self management terhadap disiplin 

belajar siswa pada masa pandemi di SMAN 1 Kediri. Metode pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan teknik pre eksperimen one group pretest-posttest. Jenis sampel yang 

digunakan yaitu purposive sampling dan subjek diambil dari siswa kelas X MIPA G dengan jumlah 2 

siswa dan X MIPA H dengan jumlah 5 siswa dari SMAN 1 Kediri. Penelitian ini menggunakan 

instrumen skala pengukuran disiplin belajar siswa. Pengujian data pada penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS 17.0. Sesuai hasil uji t bahwa nilai signifikansi (2-tailed) 0,000 < 0,05 dengan nilai thitung 

7.546 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel 2,365 maka dapat disimpulkan bahwa pada hipotesis 

alternatif diterima. Saran peneliti diharapkan siswa dapat meningkatkan disiplin belajar salah satunya 

dengan cara mempraktikan manajemen diri yang baik. 

 
 

Kata Kunci : Self Management, Disiplin Belajar 

 
 

ABSTRACT 

 

Based on the results of observations at SMAN 1 Kediri there is a phenomenon that shows a low 

discipline attitude. Self-management technique is a form of strategy in self-control or self- management. 

This study aims to respond to the problem of learning discipline, namely to find out whether there is an 

influence from the use of self-management techniques on student learning discipline during the 

pandemic at SMAN 1 Kediri. The method in this study is a quantitative study using a pre-experimental 

one group pretest-posttest technique. The type of sample used is purposive sampling and the subject is 

taken from students of class X MIPA G with a total of 2 students and X MIPA H with a total of 5 students 

from SMAN 1 Kediri. This study uses a measuring scale instrument for student learning discipline. 

Testing the data in this study using the SPSS 17.0 application. According to the results of the t-test that 

the significance value (2-tailed) is 0.000 <0.05 with a tcount value of 7.546 greater than the ttable value 

of 2.365, it can be concluded that the alternative hypothesis is accepted. The researcher's suggestion is 

that students can improve their learning discipline, one of which is by practicing good self-management. 
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I. LATAR BELAKANG 

 
Pendidikan merupakan suatu peran 

penting dalam perkembangan bangsa dan 

negara. Sekolah merupakan suatu lembaga 

pendidikan yang bertanggung jawab untuk 

siswa dalam mencapai tujuan dari 

pendidikan. Oleh karena itu, untuk 

mencapai tujuan dalam pendidikan siswa 

bukan hanya dituntut untuk belajar namun 

juga harus bisa menyeimbangkan dengan 

sikap disiplin terutama pada disiplin 

belajar. 

Disiplin adalah suatu perbuatan atau 

tingkah laku tertib dan taat terhadap 

peraturan yang telah dibuat (Hasbahuddin 

dkk, 2019:11-18). Berdasarkan pendapat 

Poejawiyatna (Smith, 2011:25) 

menjelaskan bahwa sikap disiplin siswa 

yaitu ketika siswa berada di sekolah, siswa 

dapat mempraktikkan disiplin dan 

memahami bahwa adanya aturan yang 

dibuat dengan tujuan untuk menghindari 

sikap yang dapat mendorong siswa kearah 

yang tidak baik. Disiplin belajar sangat 

berperan penting dalam membina siswa 

menjadi individu yang tertib, dan dapat 

mengontrol dirinya dalam bersikap serta 

berbudi pekerti yang baik. 

Pada masa pandemi terdapat kendala 

dalam proses belajar yang dialami siswa 

yang dimana terdapat perubahan proses 

pembelajaran disekolah. Selain dari 

perubahan dari proses belajar mengajar juga 

terdapat perubahan peraturan yang 

ditetapkan        oleh       sekolah       dalam 

menyusaikan dengan kondisi yang terjadi. 

Sehingga dari perubahan-perubahan yang 

diberlakukan terdapat fenomena dalam 

disiplin belajar siswa. 

Fenomena disiplin belajar yang 

terdapat di SMA Negeri 1 Kota Kediri pada 

masa pandemi melalui kegiatan observasi 

saat kegiatan PLP 1 dari bulan Februari 

sampai Maret pada kelas X MIPA dan X IPS 

seperti, datang terlambat masuk kelas 

online maupun pertemuan tatap muka, 

tidak mengikuti jam pelajaran atau 

membolos saat jam pelajaran online maupun 

pertemuan tatap muka, terlambat 

mengumpulkan tugas dan terdapat siswa 

yang tidak mengumpulkan tugas. 

Oleh karena itu, untuk menanggapi 

fenomena yang terjadi perlu adanya solusi 

untuk menyelesaikannya salah satunya 

dengan layanan bimbingan kelompok 

melalui teknik self management. Menurut 

Yusuf (Puluhulawa, dkk, 2017:302) 

menjelaskan bahwa bimbingan kelompok 

adalah suatu layanan atau kegiatan dalam 

suasana kelompok dengan tujuan untuk 

membantu siswa dalam menyelesaikan 

kesulitan yang sedang dialami. . Sedangkan 

menurut Komalasari (Skripsi Purnomosari, 

2018:3) self management merupakan 

strategi dalam merubah serta mengontrol 

perilaku atau tingkah laku siswa dalam 

bentuk observasi diri, pengelolaan diri dan 

evaluasi serta reward untuk diri sendiri. 

Menurut Komalasari (Skripsi Purnomosari, 

2018:3) tujuan dari 
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self management adalah sebagai strategi 

dalam upaya peningkatan disiplin belajar 

dengan memperbaiki pola tingkah laku 

melalui akal pikiran, perasaan serta 

perbuatan atau perlakuan siswa ketika 

disekolah maupun luar sekolah. 

Kelebihan dari strategi self 

management menurut Fauzan (Isnaini dkk, 

2014:35) adalah meliputi pengembangan 

dalam pandangan terhadap keadaan sekitar, 

tidak terlalu bergantung kepada orang lain, 

strategi yang efektif, memahami sekitar 

dalam suatu keadaan bermasalah atau tidak 

dan menghadapi situasi tersebut. 

Sedangkan kelemahan dari self management 

menurut Fauzan (Isnaini dkk, 2014:35) 

yaitu minimnya tekad dan rasa tanggung 

jawab dari individu, terlalu bersikap 

individual dan terlalu privasi sehingga sulit 

untuk diajak terbuka dan akhirnya sulit 

dalam menyelesaikan permasalahan yang 

sedang dihadapi. 

II. METODE 

 
Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri 1 Kediri terletak di jalan Veteran 

No. 1 Kediri Kecamatan Mojoroto Jawa 

Timur. Penelitian ini menggunakan subyek 

siswa SMAN 1 Kediri dengan populasi dari 

kelas X MIPA G dan X MIPA H. penelitian 

ini dilakukan untuk mengkaji dua variabel 

yaitu variabel bebas meliputi teknik self 

management dan variabel terikat meliputi 

disiplin belajar. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pre eksperimen 

dengan menggunakan one group pretest- 

posttest design. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Teknik sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

psikologi. Skala psikologi diberikan kepada 

siswa secara langsung dengan berupa 

pernyataan dan alternatif jawaban. Skala 

pengukurannya menggunakan skala Likert 

untuk kriteria pilihan alternatif jawaban. 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah statistic deskriptif dan statistic 

inferensial melalui deskripsi atau 

penggambaran data berupa 

grafik,tabelmaupun diagram dan ditarik 

kesimpulan. Pada penelitian ini data 

sampel diuji menggunakan uji normalitas 

dan dilanjutkan dengan diuji t yang dimana 

dapat diuji dengan menggunakan program 

SPSS. Alasan data dilakukan uji t adalah 

untuk mengetahui perbandingan antara 

pretest dan posttest yang telah diberikan 

kepada siswa dan untuk menguji hipotesis. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Uji Normalitas 

Pengujian hasil uji normalitas 

menggunakan metode Kolmogrov- 

Smirnov maupun Shapiro-Wilk dapat 

dlilihat dari nilai signifikan atau sig. > 

dengan nilai = 0,05 maka hasil uji 

normalitas distribusi normal dan jika nilai 

signifikan atau sig. < dengan nilai  = 0,05 

maka hasil uji normalitas distribusi tidak 

normal. 

Sesuai dengan uji normalitas yang 

menyatakan bahwa hasil uji Kolmogorov- 

Smirnov untuk data pretest dengan niai 

signifikasi 0,200 dan untuk uji Shapiro- 

Wilk dengan nilai 0,518 yang dimana 

masing-masing nilai signifikan lebih dari 

0,05. Sedangkan untuk hasil uji normalitas 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk data 

posttest dengan niai signifikasi 0,200 dan 

untuk uji Shapiro-Wilk dengan nilai 0,791 

yang dimana masing-masing nilai 

signifikan lebih dari 0,05. Maka dapat 

simpulkan bahwa data pretest dan posttest 

disiplin belajar dengan uji Kolmogorov- 

Smirnov maupun Shapiro-Wilk 

menunjukkan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal. 

Uji t 

 
Berdasarkan hasil perhitungan pada 

nilai signifikansi (2-tailed) 0,000 < 0,05 

dengan thitung  7.546 > ttabel 2,365 pada N=7 

terdapat perbedaan antara sebelum dan 

sesudah diberikan treatmen dan dari hasil 

uji t menunjukkan bahwa hipotesis 

alternatif diterima yang dimana teknik self 

management berpengaruh terhadap disiplin 

belajar siswa. 

Interpretasi Hasil Analisis Data 

 
a) Dari hasil uji normalitas 

kesimpulannya adalah data pretest dan 

protest disiplin belajar melalui uji 

Kolmogorov-Smirnov maupun 

Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal dengan 

hasil uji nilai lebih besar dari nilai 

signifikan 0,05. 

b) Sesuai dengan hasil uji t bahwa nilai 

signifikansi (2-tailed) 0,000 < 0,05 

dengan nilai thitung 7.546 lebih besar 

dibandingkan dengan nilai ttabel, taraf 

signifikan 5% pada N=7 yaitu 2,365. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara pretest 

dengan posttest disiplin belajar dan 

juga terdapat pengaruh antara 

bimbingan kelompok dengan teknik 

self management terhadap disiplin 

belajar siswa SMAN 1 Kediri. 

Pembahasan 

 
Berdasarkan dengan hasil uji t 

bahwa nilai signifikansi (2-tailed) 0,000 < 

0,05 dengan nilai thitung 7.546 lebih besar 

dibandingkan dengan nilai ttabel 2,365 
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dengan N=7 taraf signifikan 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa pada hipotesis alternatif 

diterima yang berbunyi terdapat pengaruh 

penggunaan teknik self management 

terhadap disiplin belajar siswa pada masa 

pandemi di SMA Negeri 1 Kediri. 

Menurut pendapat Lasi (2016) 

disiplin belajar merupakan tingkah laku 

siswa yang berdasar pada sikap taat dan 

patuh terhadap peraturan dan nilai moral 

salah satunya moral sosial. Bimbingan 

kelompok menurut Yusuf (Puluhulawa, dkk, 

2017:102) merupakan salah satu layanan 

dalam bimbingan konseling untuk 

membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan atau kesulitan yang sedang 

dialami siswa dengan kegiatan yang 

dilakukan dalam suasana berkelompok 

dengan memperhatikan asas yang terdapat 

pada layanan tersebut. Sedangkan self 

management menurut Cornier 

(Purnomosari, 2018:23) merupakan 

strategi dalam upaya pengontrolan diri 

untuk membawa perubahan pada diri siswa 

dengan prosedur tahapan yang terdapat 

pada teknik tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian Titi 

Mirawati Asim (2016) yang menunjukkan 

bahwa bimbingan manajemen diri 

berpengaruh dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajar siswa. Proses dan 

pelaksanaan bimbingan manajemen diri 

dilakukan melalui lima kali pertemuan. 

Sama halnya dengan penelitian Faiqotul 

Isnaini (2014) yang menunjukkan bahwa 

dengan teknik self management yang 

diberikan dapat meningkatkan kedisiplinan 

belajar peserta didik dan semakin baik 

penerapan teknik ini, maka semakin baik 

hasil yang didapat dari pemberian layanan 

tersebut. 

Begitu juga dengan penelitian Reza 

Febrianti (2017) yang menunjukkan bahwa 

hasil perhitungan skor pretest dengan skor 

posttest mengalami peningkatan dan ini 

membuktikan bahwa efektivitas konseling 

kelompok dengan teknik self management 

efektif untuk meningkatkan disiplin belajar 

siswa. Dari hasil penelitian terdahulu 

tersebut senada dengan hasil penelitian 

peneliti yang dimana menunjukkan bahwa 

teknik self management berpengaruh 

terhadap disiplin belajar siswa. 

IV. PENUTUP 

 
Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil uji t bahwa nilai 

signifikansi (2-tailed) 0,000 < 0,05 dengan 

nilai thitung 7.546 lebih besar dibandingkan 

dengan nilai ttabel taraf signifikan 5% pada 

N=7 yaitu 2,365 maka dapat disimpulkan 

bahwa Hipotesis nihil ditolak dan Hipotesis 

alternatif diterima yang menyatakan bahwa 

teknik self management berpengaruh 

terhadap disiplin 
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belajar siswa pada masa pandemi SMAN 1 

Kediri. 

Saran 

Berikut ini merupakan beberapa 

saran dari penulis yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk selanjutnya. 

1. Bagi siswa 

Diharapkan kepada siswa untuk 

dapat mengaplikasikan manajemen diri 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

disiplin belajar. 

2. Bagi sekolah 

Diharapkan kepada kepala sekolah 

untuk selalu memberikan dukungan kepada 

guru BK dalam setiap pelaksanan program 

bimbingan konseling dan juga layanan 

yang diberikan untuk membantu siswa. 

3. Bagi guru BK 

Dalam memberikan layanan 

bimbingan konseling kepada siswa guru BK 

diharapkan untuk disetiap pelaksanaan 

bimbingan konseling juga diikuti dengan 

teknik self mangament dengan begitu siswa 

akan mempraktikan bagaimana cara 

melakukan manajemen diri yang baik. 
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