
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didirikan untuk

melaksanakan proses pembelajaran. Dalam lembaga pendidikan formal terdapat

beberapa elemen dasar yang mesti dipenuhi untuk dapat menjalankan proses

pembelajaran tersebut. Elemen dasar yang harus dipenuhi dalam lembaga pendidikan

formal (sekolah) yaitu peserta didik, guru, unsur pimpinan, yang mewakili dari wali

murid (komite), serta pengawas sekolah. Diantara elemen-elemen tersebut harus

mempunyai hubungan yang harmonis sehingga proses pembelajaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Namun di era sekarang karakter anak

bangsa berubah menjadi rapuh, mudah diterjang ombak, terjerumus dalam tren

budaya yang melengahkan, dan memikirkan akibat yang ditimbulkan. Prinsip-prinsip

moral, budaya bangsa, dan perjuangan hilang dari karakteristik mereka. Inilah yang

menyebabkan dekadensi moral serta hilangnya kreatifitas dan produktivitas bangsa.

Sebab ketika karakter suatu bangsa rapuh maka semangat berkreasi dan berinovasi

dalam kompetisi yang ketat akan mengendur. Oleh karena itu perlu diterapkan nilai-

nilai kedisiplinan di dalam semua lembaga pendidikan sebagai social control yang

diharapkan.

Disiplin merupakan salah satu pendidikan karakter yang sangat penting untuk

ditanamkan bagi siswa. Dengan penanaman disiplin maka siswa akan terbiasa
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melakukan kebaikan dan menaati/mematuhi aturan sesuai norma, nilai, tuntunan yang

berlaku di lingkungan masyarakat sekitar siswa. Menurut pakar psikologi Muhammad

Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida (2014) siswa merupakan masa yang tepat untuk

melakukan pendidikan, sebab, pada masa ini siswa sedang mengalami proses

pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Siswa belum memiliki pengaruh

negatif yang banyak dari luar atau lingkungannya sehingga orangtua maupun

pendidik akan jauh lebih mudah dalam mengarahkan dan membimbing siswa-

siswanya, terutama dalam penanaman nilai-nilai karakter yaitu disiplin.

Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu

Khorida (2014) berpendapat bahwa, pendidikan karakter bagi siswa usia dini

mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral karena tidak hanya

berkaitan dengan masalah banar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan

tentang barbagai perilaku yang baik dalam kehidupan sehingga siswa memiliki

kesadaran dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi inilah yang menjadi penting dalam penanaman pendidikan karakter pada siswa.

Seorang siswa yang sejak kecil dikenalkan dan ditanamkan pendidikan karakter,

ketika besar karakter-karakter yang diperolehnya tersebut akan menjadi kebiasaan

bagi dirinya. Untuk itu, dituntut peran serta aktif orangtua, guru, dan masyarakat

untuk bersama-sama menggalakkan pendidikan karakter dalam setiap kesempatan,

khususnya kepada siswa-siswa, baik di lingkup keluarga (rumah), sekolah, maupun

lingkungan masyarakat.
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Disiplin merupakan cara sekolah dalam mengajarkan siswa mengenai perilaku

moral yang disetujui kelompok dimana diperlukan unsur kesukarelaan dan adanya

kesadaran diri. Artinya, kemauan dan kemampuan untuk berperilaku sesuai aturan

yang disetujui kelompok muncul dari dalam diri tanpa adanya paksaan. Oleh karena

itu dalam mengajarkan disiplin sebaiknya tidak ada paksaan dari orang tua ataupun

guru sebagai pemimpin, sehingga siswa atau siswa akan berdisiplin karena adanya

kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan paksaan.

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan  perilaku tertib dan patuh pada

berbagai ketentuan yang berlaku.  Disiplin merujuk pada instruksi sistematis yang

diberikan kepada murid. Untuk mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang untuk

mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu.

Disiplin sangat penting bagi siswa, oleh  karena itu, disiplin harus dibentuk

secara terus menerus kepada siswa. Disiplin yang dibentuk secara terus menerus akan

menjadikan disiplin tersebut menjadi kebiasaan. Namun pada umumnya, orangtua

membentuk kedisiplinan siswa dengan cara membuat dan menerapkan peraturan serta

memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan tersebut. Tampaknya

itulah yang menjadikan masyarakat kita sering mengaitkan disiplin dengan peraturan

dan disiplin.

Menurut Agustine Dwiputri (2012) perlunya disiplin  adalah untuk mencegah

terjadinya kehancuran. Hidup berdisiplin akan menuai hadiah. Mendisiplinkan dapat

dianalogikan dengan kegiatan memerhatikan siswa ke arah mana ia akan pergi. Bila
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siswa terlihat akan mengambil jalan yang salah atau akan mencebur ke  selokan, kita

perlu menarik lengannya atau memperingatkannya agar terhindar dari celaka.

Siswa kelak bukan hanya akan menjadi generasi  penerus orangtuanya saja,

melainkan pula tumpuan dan harapan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, tepatlah

jika sedari dini karakter disiplin pada siswa usia dini harus dibentuk. Apabila

kedisiplinan ditanamkan dengan baik, disiplin tersebut akan tumbuh dari dalam dan

akan menghasilkan disiplin diri yang lebih kukuh dan terus menetap. Dengan disiplin

yang kukuh, juga akan memperkuat kemandirian siswa. Ada empat faktor yang

mempengaruhi kedisiplinan pada siswa usia dini, meliputi 1) banyak-sedikitnya

anggota keluarga, 2) pendidikan orangtua, 3) jumlah balita dalam sebuah keluarga,

dan 4) pendapatan orangtua.

Kedisiplinan dapat diajarkan kepada siswa di sekolah maupun di rumah

dengan cara membuat semacam peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh

setiap siswa. Peraturan dibuat secara fleksibel, tapi tegas. Dengan kata lain, peraturan

menyesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa, serta dilakssiswaan dengan

penuh ketegasan. Apabila ada siswa yang melanggar, harus menerima konsekuensi

yang telah disepakati. Oleh karena itu, supaya peraturan dapat berjalan dengan baik,

hendaknya orangtua maupun guru mensosialisasikan terlebih dahulu kepada siswa-

siswa.

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang agar

disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang siswa. Oleh karena

itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak dini. Tujuannya adalah untuk
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mengarahkan siswa agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan

persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah ditanamkan disiplin, mereka akan

menjadikannya sebagai kebiasaan dan bagian dari dirinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN Jawi-jawi

ditemukan fakta empirik bahwa SDN Jawi-jawi sebagaiamana SD lain nya juga sudah

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar,

membina para siswa sehingga menjadi siswa yang cerdas, mandiri, dan berakhlak

mulia. Namun pada kenyataannya ada hal yang berbeda dengan sekolah lain, dimana

di SDN Jawi-Jawi ini memiliki tingkat disiplin siswa yang baik. Tentunya hal ini

tidak lepas dari usaha para guru untuk membina para siswa agar selalu mermbiasakan

diri untuk berperilaku disiplin.

Seorang siswa perlu memiliki sikap disiplin dengan melakukan latihan yang

memperkuat dirinya sendiri untuk selalu terbiasa patuh dan mempertinggi daya

kendali diri. Sikap disiplin yang timbul dari kesadarannya sendiri akan dapat lebih

memacu dan tahan lama dibandingkan dengan sikap disiplin yang timbul karena

adanya pengawasan dari orang lain.

Oleh karena itu, perhatian guru dalam dunia pendidikan adalah prioritas.

Untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan proses belajar mengajar, guru

menempati kedudukan sebagai figur sentral, ditangan para gurulah terletak

kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian belajar mengajar di sekolah, serta

ditangan mereka pulalah bergantungnya masa depan karir para peserta didik yang

menjadi tumpuan para orang tuanya.
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Guru memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan, di samping dia

harus membuat pandai muridnya secara akal (mengasah secara IQ) dia juga harus

menanamkan nilai-nilai iman dan akhlak yang mulia. Untuk itu guru harus

memahami peran dan tugasnya, memahami kendala-kendala pendidikan dan cara

mengatasinya. Dia harus mempunyai sifat-sifat positif dan menjauhi sifat-sifat negatif

agar bisa memainkan peranannya dalam memberi pengaruh positif pada anak

didiknya.

Kehidupan ini penuh dengan berbagai  pelaksanaan kebiasaan dan

pengulangan kegiatan secara rutin dari hari ke hari yang berlangsung tertib. Di dalam

kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan secara rutin itu, terdapat nilai-nilai atau

norma-norma yang menjadi tolak ukur tentang benar tidaknya sesuatu yang dilakukan

oleh seseorang. Norma-norma itu terhimpun menjadi aturan yang harus dipatuhi,

karena setiap penyimpangan atau pelanggaran, akan menimbulkan keresahan,

keburukan, dan kehidupan pun berlangsung tidak efektif dan bahkan tidak efisien.

Dengan demikian berarti manusia dituntut untuk mampu mematuhi berbagai

ketentuan atau harus hidup secara berdisiplin, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku

di masyarakatnya. Maka timbul dalam pemikiran penulis untuk meneliti

permasalahan ini dengan judul “Peran Guru Dalam Meningkatkan Disiplin Siswa di

SDN Jawi-jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali”
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1.2 Fokus Penelitian

Untuk lebih spesifiknya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah

dalam penelitian ini pada:

1.2.1 Peran guru dalam meningkatkan disiplin siswa.

1.2.2 Disiplin siswa dalam proses belajar mengajar, dalam berpakaian,

dalam kehadiran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka masalah dalam penelitian ini di

rumuskan sebagai berikut:

1.3.1 Bagaimana kedisiplinan siswa di SDN Jawi-jawi?

1.3.2 Bagaimana peran guru dalam meningkatkan disiplin siswa di SDN

Jawi-jawi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui kedisiplinan siswa di SDN Jawi-jawi?

1.4.2 Untuk mengetahui peran guru dalam meningkatkan disiplin siswa di

SDN Jawi-jawi.
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1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka manfaat dalam penelitian ini

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teorotis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah ilmu

pengetahuan, karena temuan penelitian ini adalah temuan yang bersumber

dari fakta empiris yang didukung oleh teori dan kebenarannya.

1.5.2 Secara Praktis

1.5.2.1 Bagi Guru

Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru dapat memperbaiki dan

meningkatkan dispilin siswa.

1.5.2.2 Bagi Siswa

Dapat meningkatkan perilaku disiplin.

1.5.2.3 Bagi Sekolah

Dapat meningkatkan salah satu alternatif perencanaan pembelajaran yang

dapat digunakan sekolah dalam rangka perbaikan dan peningkatan serta

pengembangan pembelajaran.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menjelaskan penelitian ini, agar tidak terjadi  kekeliruan maka di sini penulis

akan menguraikan beberapa penegasan istilah pada penelitia ini. Adapun beberapa istilah

tersebut adalah:
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1.6.1 Peran Guru

Peranan guru adalah serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang

dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan

tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. Peranan guru yang

peneliti maksud adalah  peran serta atau usaha guru dalam mendidik, membina dan

membimbing  sikap atau tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik.

1.6.2 Disiplin Siswa

Disiplin siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketaatan siswa yang

mengikuti setiap pelajaran, cara berpakaian serta kehadiran nya di sekolah yang

menjadi tolak ukur mampu atau tidaknya seseorang siswa dalam mentaati aturan yang

sangat penting bagi stabilitas kegiatan belajar mengajar.


