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ABSTRAK 
 

Mursyidatul Azmiyah, (NIM: 412012). Pengaruh Bimbingan dan 

Konseling Islam dengan Pendekatan Client Centered terhadap Kedisiplinan 

Peserta Didik Kelas XI di MAN 1 Bawu Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017.  

Skripsi, Kudus: Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Progam Studi (BPI) 

STAIN Kudus, 2017. 

Kedisiplinan akan berhasil secara optimal dilakukan dengan penuh 

bimbingan. Disiplin merupakan kesadaran diri yang muncul dari batin terdalam 

untuk mengikuti dan menaati peraturan-peraturan, nilai-nilai dan hukum yang 

berlaku dalam satu lingkungan tertentu. Kesadaran itu anatara lain, kalau dirinya 

berdisiplin baik maka akan memberi dampak yang baik bagi keberhasilan dirinya 

pada masa depan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan adalah 

lingkungan sekolah. Sekolah merupakan wahana pendidikan dimana siswa 

dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai kegiatan 

pembelajaran yang dimaksud bukan hanya guru memberikan mata pelajaran 

melainkan juga bagaimana mendidik, membimbing peserta didiknya dalam 

berdisiplin. Dalam hal membimbing peserta didik, guru BK tidak hanya 

memberikan bimbingan secara umum tetapi lebih tepatnya dengan pendekatan- 

pendekatan psikologis. Untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik tepatnya 

jika bimbingan dan Konseling tersebut di terapkan guru BK dengan pendekatan 

Client Centered. 

Penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengetahui Pengaruh Bimbingan 

dan Konseling Islam dengan Pendekatan Client Centered terhadap Kedisiplinan 

Peserta Didik Kelas XI di MAN 1 Bawu Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

metode angket yang di sebarkan kepada responden sebanyak 62 siswa. Adapun 

lokasi penelitian di lakukan di MAN 1 Bawu Jepara. Hasil dari penelitian ini 

adalah bimbingan dan konseling Islam dengan pendekatan client centered 

terhadap kedisiplinan peserta didik kelas XI tahun pelajaran 2016/2017 termasuk 

dalam kategori baik karena memiliki nilai mean sebesar 106,55 yang termasuk 

dalam interval 86-111. Sedangkan kedisiplinan peserta didik kelas XI tahun 

pelajaran 2016/2017 adalah tergolong kategori baik karena memiliki nilai mean 

sebesar 108 yang termasuk dalam interval 86-111. Sehingga terdapat pengaruh 

yang signifikan antara  bimbingan dan konseling Islam dengan pendekatan client 

centered terhadap kedisiplinan peserta didik kelas XI di MAN 1 Bawu Jepara 

Tahun Pelajaran 2016/2017, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang 

menggunakan analisis regresi, dari hasil analisis di peroleh hasil R Square sebesar 

0,389 (38,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel bimbingan dan konseling 

Islam dengan pendekatan client centered memiliki pengaruh sebesar 38,9% 

terhadap variabel kedisiplinan peserta didik, sedangkan sisanya sebesar 61,1% 

dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci:  Bimbingan dan Konseling Islam dengan Pendekatan Client 

Centered, kedisiplinan peserta didik 

 


