
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Peran Guru

2.1.1 Pengertian Peran Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) terdapat tiga arti peran ,

yaitu 1) pemain sandiwara (film) utama, 2) tukang lawak pada permainan

makyong, 3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat. Sebagai individu manusia memiliki pola yang unik

dalam berhubungan dengan manusia lain. Ia memiliki rasa senang, tidak senang,

percaya, curiga, dan ragu terhadap orang lain. Oleh karena itu, peran dapat

diartikan sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan dan tindakan, sebagai suatu

pola hubungan unik yang ditunjukkan oleh individu terhadap individu lain.

Sidiq (2018) berpendapat bahwa guru merupakan salah satu faktor

terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di tangan gurulah seseorang

akan mengetahui segala apa yang belum diketahui oleh murid. Dalam konteks

pendidikan, seorang guru memiliki peranan sangat penting, oleh karena itu

kompetensi guru pun selalu dituntut berbuhungan dengan keterampilan dan

penguasaan, dan sesuai dengan bidangnya. Guru memang menempati kedudukan

yang terhormat di masyarakat. Kewibawaannyalah yang menyebabkan guru

dihormati sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin
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bahwa gurulah yang dapat mendidik siswa didik mereka agar menjadi siswa yang

berkepribadian mulia.

Sardiman (2014) guru sebagai pengajar, pendidik, dan  pembimbing,

maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan guru ini akan

senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai

interaksinya, baik dengan siswa (yang terutama), sesama guru, maupun dengan

staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat

dipandang sebagai sentral bagi peranannya. Sebab baik disadari atau tidak bahwa

sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap

proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswanya. Kehadiran guru dalam

proses  pembelajaran merupakan peranan yang penting, peranan guru belum

dapat digantikan oleh teknologi seperti radio, tape recorder, internet maupun

komputer yang paling modern. Banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap,

sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan keteladanan, yang diharapkan dari

hasil proses pembelajaran, yang tidak dapat dicapai kecuali melalui peran guru.

2.1.2 Peran dan Fungsi Guru

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 14

Tahun 2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing,

pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.

“Menurut Denda Surono Prawiroatmaja (dalam Supardi) bahwa,

terselenggaranya pendidikan bermutu, sangat ditentukan oleh guru-guru
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yang bermutu pula, yaitu guru yang dapat menyelenggarakan tugas-tugas

secara memadai”(Supardi, 2013, h. 92).

Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal, yaitu:

1) Guru Sebagai Pendidik

Supardi (2013) sebagai pendidik guru merupakan  teladan, panutan, dan

tokoh yang akan diidentifikasikan oleh peserta didik. Kedudukan sebagai

pendidik menuntut guru  untuk membekali diri dengan dengan pribadi yang

berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan.

Guru yang bertanggung jawab adalah  guru yang mengetahui, memahami

nilainilai, norma-norma (kesusilaan, kesopanan, moral, sosial, maupun

keagamaan) dan selalu berusaha untuk menyesuaikan segala tindak-tanduk dan

perilakunya sesuai dengan nilai dan norma tersebut.  Guru yang berwibawa

adalah guru yang memiliki kelebihan dalam mengaktualisasikan nilai spiritual,

moral, sosial, rasional dan intelektualitas dalam kepribadiannya serta dapat

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala kemajuannya.

Guru harus berdisiplin dalam menaati semua peraturan dan ketentuan

perundangan serta tata tertib dan kode etik jabatan guru dan peraturan yang yang

berkaitan dengan pendidikan secara konsisten yang dilandasi profesionalisme.

Di sekolah peran guru sebagai pendidik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa

didik adalah mengisi kesadaran siswa-siswa, membentuk moral siswa, membina

mental, dan membangun kepribadian yang baik dan integral, sehingga mereka

kelak berguna bagi nusa dan bangsa. Misalnya dengan memberikan
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contoh/teladan pada siswa, misal guru datang ke sekolah tepat waktu maka siswa

akan menirukan dengan berangkat ke sekolah dengan tepat waktu pula.

Memberikan contoh/teladan dalam perpakaian, membuang sampah pada

tempatnya, dan sebagainya.

2) Guru Sebagai Pengajar

Supardi (2013) peran guru sebagai pengajar, seiring dengan kemajuan

perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih menuntut guru

berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru

merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan

kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajarnya sendiri dengan

memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia tanpa menjadikan guru

sebagai sumber belajar yang utama.

Di dalam pembelajaran peran guru  sebagai pengajar dalam meningkatkan

kedisiplinan siswa didik adalah guru mengajarkan pada siswa agar siswa selalu

menaati peraturan yang telah ditetapkan di sekolah, seperti guru mengajarkan

untuk datang tepat waktu, menaruh sepatu dan sandal pada tempatnya,

membereskan mainan setelah dipakai, mencuci tangan sebelum dan sesudah

makan, berdo‟a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, berbaris yang rapi

saat masuk kelas.

3) Guru Sebagai Pembimbing

Wiyani (2016) guru sebagai pembimbing dapat  diibaratkan sebagai

pembimbing perjalanan (journey) yang dengan pengetahuan dan pengalamannya
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memiliki tanggung jawab atas kelancaran perjalanan siswa didik. Istilah

perjalanan tersebut tidak hanya menyangkut perjalanan fisik tetapi juga

menyangkut perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang

lebih dalam dan kompleks.

Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas,

menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh,

menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Semua itu didasari dengan kerjasama

yang baik antara guru dengan peserta didik, kerjasama tersebut mutlak untuk

dilakukan meskipun guru menjadi pihak yang memberikan pengaruh utama

dalam setiap aspek perjalanan. Sebagai pembimbing, Guru memiliki berbagai

hak dan tanggungjawab dalam setiap perjalanan yang direncsiswaan dan

dilakssiswaannya.

Dalam pembelajaran di sekolah peran guru sebagai pembimbing dalam

meningkatkan kedisiplinan siswa adalah guru memberikan teladan/bimbingan

dengan sikap hormat terhadap orang dewasa seperti guru, orang tua dan

masyarakat sekitar, menyayangi teman sebayanya atau yang lebih muda,

membantu siswa didik menemukan dan memecahkan masalah.

4) Guru Sebagai Pengarah

Wiyani (2016) guru adalah seorang pengarah bagi  peserta didik, bahkan

bagi orang tua. Sebagai pengarah guru harus mampu mengarahkan peserta didik
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dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan

peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya.

Guru sebagai pengarah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah

guru berusaha mengarahkan siswa untuk menemukan dan mengembangkan

potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi

dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat.

5) Guru Sebagai Pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran  bagi siswa usia dini memerlukan

latihan ketrampilan, baik keterampilan fisikmotorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosi, serta moral agama. Hal itu mau tidak mau telah memposisikan guru untuk

bertindak sebagai pelatih. Guru dituntut untuk dapat menguasai konsep psikologi

perkembangan siswa serta mengetahui bagaimana keadaan lingkungan siswa,

baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakatnya.

Wiyani (2016) peran guru sebagai pelatih dalam meningkatkan

kedisiplinan siswa adalah dengan memberikan latihan pada siswa untuk mandiri,

tertib dalam melakssiswaan aturan/tata tertib yang ada seperti  membuang

sampah pada tempatnya, menaruh sepatu di rak sepatu, mencuci tangan sebelum

dan sesudah melakukan kegiatan.

6) Guru Sebagai Penilai

Wiyani (2016) penilaian atau evalusi merupakan  aspek pembelajaran

yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan,

serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks
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yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak

ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses

menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat

pencapaian tujuan pembelajaran siswa didik. Guru sebagai penilai atau evaluator

dituntut untuk menjadi seorang penilai yang baik dan jujur, dengan memberikan

penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Penilaian terhadap aspek kepribadian

siswa didik, yakni aspek nilai (values).

Berdasarkan hal ini, guru harus memberikan penilaian dalam dimensi

yang luas. Penilaian terhadap kepribadian siswa didik tentu lebih diutamakan

daripada penilaian jawaban siswa didik ketika diberi tes. Siswa didik yang

berprestasi baik, belum tentu memiliki kepribadian yang baik. Jadi, penilaian itu

pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian siswa didik agar menjadi

manusia yang cakap dan terampil. Peran guru sebagai penilai dalam

meningkatkan kedisiplinan siswa adalah guru memberikan pujian/penghargaan

pada siswa yang sudah melakukan kegiatan yang mencerminkan disiplin seperti

datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan

setelah dipakai, menaruh sepatu di rak sepatu, berbaris dengan rapi saat masuk

kelas.

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang

menjadi tanggungjawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang

tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan

melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif, yang
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satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Secara ideal, seorang guru

sebaiknya  memang harus memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan

(multiskill competencies). Namun, kompetensi akademis pokok yang harus

dimiliki adalah sebagai guru pengajar, yakni lebih memiliki kemampuan dalam

mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik.

Para pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian tentang peran

guru yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji

oleh Pullias dan Young (1988), Manan (1990) serta Yelon dan Weinstein (1997).

Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi  bagi

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus  memiliki

standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa,  mandiri, dan

disiplin.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka guru harus mengetahui serta

memahami nilai, norma moral dan sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat

sesuai dengan nilai dan norma tersebut.

2) Guru Sebagai Pengajar

Peranan guru sebagai pengajar dalam kegiatan belajar peserta didik

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan

peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan

keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas terpenuhi,
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maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus

berusaha menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan

masalah.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu:

Membuat ilustrasi, Mendefinisikan, Menganalisis, Mensintesis, Bertanya,

Merespon, Mendengarkan, Menciptakan kepercayaan, Memberikan pandangan

yang bervariasi, Menyediakan media untuk  mengkaji materi standar,

Menyesuaikan metode pembelajaran, Memberikan nada perasaan.

3) Guru Sebagai Pelatih

Guru harus bertindak sebagai tenaga pelatih, karena pendidikan dan

pengajaran memerlukan bantuan latihan keterampilan baik intelektual, sikap

maupun motorik. Agar dapat berpikir kritis, berperilaku sopan, dan menguasai

keterampilan, peserta didik harus mengalami banyak latihan yang teratur dan

konsisten. Tanpa latihan, peserta didik tidak akan mungkin mahir dalam berbagai

keterampilan, kematangan dan keahlian yang dibutuhkan.

Dalam kegiatan pendidikan membutuhkan proses latihan yang simultan

dan berkelanjutan. Tanpa sebuah proses latihan, proses pembelajaran terasa

hanya teoritis. Karena itu, guru harus memiliki keterampilan sesuai dengan

bidangnya untuk melatih para siswa agar mereka terampil dan mahir.

4) Guru Sebagai Penasehat

Guru adalah sebagai penasehat tidak hanya bagi peserta didik saja tetapi

juga bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki keterampilan khusus
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sebagai seorang penasehat. Tetapi banyak guru yang cenderung menganggap

bahwa kegiatan konseling terlalu banyak membicarakan klien, seakan-akan

berusaha mengatur kehidupan orang, dan oleh karena itu mereka tidak senang

melaksanakan fungsi ini. Padahal menjadi guru pada tingkat manapun berarti

menjadi penasehat dan menjadi orang kepercayaan, kegiatan pembelajaranpun

meletakkannya pada posisi tersebut.

Peserta didik akan senantiasa berhadapan pada kebutuhan untuk membuat

keputusan, dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Karena ia

menganggap gurunya adalah seorang penasehat yang terpercaya yang dapat

memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya.

5) Guru Sebagai Model dan Teladan

Guru merupakan model dan teladan bagi peserta didik dan bagi semua

orang yang menganggap dia sebagai guru. Peran seperti ini tidak dapat ditentang

atau ditolak oleh guru. Karena setiap gerak langkah, sikap, pakaian dan semua

yang ada dalam diri guru akan mendapat sorotan dari peserta didik. Semua yang

disoroti peserta didik dari guru akan menjadi teladan atau contoh bagi peserta

didik dan akan ditirunya.

6) Guru Sebagai Motivator

Peran guru sebagai motivator penting artinya dalam rangka meningkatkan

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus mampu

memberikan rangsangan, dorongan serta reinforcement untuk mengembangkan



20

potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas),

sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar.

2.2 Deskripsi Disiplin

2.2.1 Pemgerian Disiplin

Disiplin merupakan istilah yang sudah memasyarakat dan popular

diberbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Kita mengenal adanya disiplin

kerja dalam bidang perusahaan, disiplin lalu lintas dalam bidang transportasi

(lalu lintas), disiplin belajar pada ranah pendidikan, dan macam istilah disiplin

yang lain. Masalah disiplin yang dibahas disini hanya difokuskan mengenai

disiplin belajar. Disiplin yang dimaksud dalam hal ini adalah disiplin yang

dilakukan oleh para siswa dalam melakssiswaan aturan tata tertib sekolah dan

disiplin dalam kegiatan belajarnya di sekolah. Untuk lebih memahami tentang

disiplin belajar terlebih dahulu akan dikemukakan disiplin menurut bebarapa

ahli.

Prijodarminto (1994) dalam buku Disiplin, Kiat Menuju Sukses, member

arti atau pengenalan dari keteladanan lingkungannya: “ Disiplin sebagai kondisi

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau

ketertiban. Nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya.

Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan

pengalaman”.
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“Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib.

Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku

perorangan, kelompok atau masyarakatberupa kepatuhan atau ketaatan

terhadap peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

pemerintah datau etika, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat

untuk tujuan tertentu” (Soebagio Atmodiwiro, 1994, h. 23).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa disiplin

merupakan sesuatu yang menyatu di dalam diri seseorang. Bahkan disiplin itu

sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup seseorang, yang muncul dalam pola

tingkah lakunya sehari-hari. Disiplin terjadi dan terbentuk sebagai hasil dan

dampak proses pembinaan cukup panjang yang dilakukan sejak dari dalam

keluarga dan berlanjut dalam pendidikan di sekolah. Keluarga dan sekolah

menjadi tempat penting bagi pengembangan disiplin seseorang.

Disiplin dikaitkan dengan latihan yang memperkuat, terutama ditekankan

pada pikiran dan watak untuk menghasilkan kendali diri, kebiasaan untuk patuh,

dan lain-lain. Disiplin dalam kaitannya dengan koreksi atau sanksi terutama

diperlukan dalam suatu lembaga yang telah mempunyai tata tertib yang baik.

Bagi yang melanggar tata tertib dapat dilakukan dua macam tindakan, yaitu

berupa koreksi untuk memperbaiki kesalahan dan perubahan sanksi. Kendali atau

terciptanya ketertiban dan keteraturan berarti orang yang disiplin dalam hal yang

mampu mengendalikan diri untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.Sistem

tata laku dimaksudkan bahwa setiap kelompok manusia, masyarakat, atau bangsa
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selalu terikat kepada berbagai peraturan yang mengatur hubungan sesama

anggotanya maupun hubungannya dengan masyarakat, bangsa atau negara.

Seorang siswa perlu memiliki sikap disiplin dengan melakukan latihan

yang memperkuat dirinya sendiri untuk selalu bisa patuh dan taat dalam

melakssiswaan tata tertib sekolah. Sikap disiplin yang dimulai dari kesadarannya

sendiri akan dapat lebih memacu dan tahan lama, disbanding dengan sikap

disiplin yang timbul karena adanya pengawasan dari orang lain. Seseorang siswa

yang bertindak disiplin karena ada pengawasan ia akan bertindak semaunya

apabila lepas dari pengawasan, demikian juga dalam proses belajar dia tidak akan

disiplin apabila tidak ada pengawas. Karena itu perlu ditegakkan di sekolah

berupa koreksi dan sanksi. Apabila melanggar dapat dilakukan dua macam yaitu,

koreksi untuk memperbaiki kesalahan dan berupa sanksi. Keduanya harus

dilakssiswaan secara konsisten untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan

pelanggaran terhadap norma dan kaidah yang telah disepakati bersama, hal ini

dilakukan mengingat orang cenderung berprilaku sesuka hati. Apabila siswa

telah mengetahui kegunaan dari disiplin, maka siswa sebagai manifestasi dari

tindakan disiplin akan timbul dari kesadaran dirinya sendiri, bukan merupakan

suatu keterpaksaan atau paksaan dari orang lain. Sehingga siswa akan berlakun

tertib dan teratur dalam belajar baik di sekolah dan akan menghasilkan suatu

sistem atau aturan tata laku.



23

2.2.2 Pengertian Disiplin Siswa Di Sekolah

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan

lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya,

dan setiap siswa dituntut untuk  dapat berprilaku sesuai dengan aturan dan tata

tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap

berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut

disiplin siswa.

Sedangkan peraturan, tata tertib dan berbagai ketentuan lainnya yang

berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Disiplin sekolah

adalah usahasekolah untuk memlihara perilaku siswa agar tidak menyimpang

dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan

dan tata tertib yang berlaku di sekolah.

Sebagaimana diungkapkan  oleh  Irwin   A.   Hyman   dan   Pamela   A.

Snock   dalam   bukunya  “ Dangerous School “ (1999) pengertian disiplin

sekolah kadang kala diterapkan pula untuk memberikan hukuman (sanksi)

sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan, meski kadangkala

menjadi kontroversi dalam menetapkan metode pendisiplinannya, sehingga

terjebak dalam bentuk kesalahan perlakuan fisik (physical maltreatment) dan

kesalahan perlakuan psikologis (psychological maltreatment), Berkenaan

dengan tujuan disiplin sekolah, Maman Rachman (1999) mengemukakan

bahwa tujuan disiplin sekolah adalah:
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a) Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang.

b) Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar.

c) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan

lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh

sekolah.

d) Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan

bermanfaat baginya serta lingkungannya.

Di lingkungan internal sekolah pun pelanggaran terhadap berbagai aturan

dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan yang menentang dari

pelanggaran tingkat ringan sampai dengan pelanggaran tingkat tinggi, seperti :

kasus bolos, perkelahian, nyontek, pemalakan, pencurian dan bentuk-bentuk

penyimpangan perilaku lainnya. Tentu saja semua itu membutuhkan upaya

dengan pencegahan dan penanggulangannya, dan disinilah arti penting disiplin

sekolah. Perilaku siswa terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara

lain faktor lingkungan, keluarga dan sekolah.

2.2.3 Fungsi Disiplin

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap organisasi khususnya

sekolah. Disiplin menjadi prasarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata

kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam

belajar kelak ketika bekerja.
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Tu’u (2004) mengatakan “Disiplin berperan penting dalam membentuk

individu yang berciri keunggulan. Dengan demikian disiplin itu sangat penting

karena:

a) Dengan disiplin yang muncul karena kesadan diri, siswa berhasil

dalam  belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar

ketentuan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan

prestasinya.

b) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas menjadi

kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin

memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses

pembelajaran.

c) Orang tua senantiasa berharap di sekolah siswa-siswa dibiasakan

dengan norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan demikian,

siswa-siswa dapat menjadi individu yang lebih tertib, teratur dan

disiplin.

d) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan

kelak ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan

dan ketaatan merupakan persyaratan penting kesuksesan seseorang”

(h. 38).

Disiplin siswa dalam pelaksanaan tata tertib sekolah berfungsi

mendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar.

Hal itu dicapai merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru,
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dan bagi para siswa, serta peraturan-peraturan lain yang dianggap  perlu.

Kemudian diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. Dengan

demikian, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang aman, tenang tentram,

tertib dan teratur.Lingkungan seperti ini adalah lingkungan yang kondusif bagi

pendidikan.

2.2.4 Macam-Macam Disiplin

Hadisubrata (1998) dalam bukunya mengembangkan kepribadian siswa

balita menyatakan “ teknik disiplin dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu

otoritarian, permisif, demokratis”. Ketiga hal itu diuraikan sebagai berikut:

a) Disiplin Otoriter

Peraturan dibuat dalam disiplin otoritarian, sangat ketat dan rinci. Orang

yang berada dalam lingkungan disiplin ini dituntut untuk mematuhi dan

mentaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di tempat itu. Apabila

anggota kelompok tersebut tidak mentaati dan mematuhi peraturan yang

berlaku, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman berat. Sebaliknya,

bila berhasil melakssiswaan peraturan, kurang mendapat penghargaan

atau hal itu sudah dianggap sebagai kewajiban. Jadi, dalam disiplin

otoritarian anggota dituntut melakssiswaan aturan tanpa mendapatkan

penghargaan bagi yang mentaati dan mematuhi akan tetapi bagi yang

tidak mentaati dan mematuhi aturan tersebut akan mendapatkan sanksi.

b) Disiplin Permisif
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Dalam disiplin ini seseorang diberikan kebebasan menurut keinginannya

untuk bertindak.Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan

sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya

itu.Artinya, disiplin permisif ini tidak memberikan penegasan dalam

melakssiswaan tata tertib yang telah dibuat.

c) Disiplin Demokratis

Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan,

diskusi dan penalaran untuk membantu siswa memahami mengapa

diharapkan mematuhi dan mentaati peraturan yang ada.Artinya, dalam

disiplin ini anggota kelompok diberikan pemahaman terlebih dahulu

tentang pelaksanaan tata tertib, dengan demikian anggota kelompok

paham makna pelaksanaan tata tertib sehingga melakssiswaannya.

Dari ke tiga macam teknik disiplin diatas, disiplin ororitarian sangat

menekankan kepatuhan dan ketaatan serta sanksi bagi para pelanggarnya.

Disiplin permisif member kebebasan kepada siswa untuk mengambil keputusan

dan tindakan. Disiplin demokratis menekankan kesadaran dan tanggung jawab.

2.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dan Membentuk Disiplin

Perilaku disiplin tidak akan tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu

kesadaran diri, latihan, kebiasaan, dan juga adanya hukuman. Bagi siswa

disiplin dalam melakssiswaan tata tertib sekolah juga tidak akan tercipta apabila

siswa tidak mempunyai kesadan diri. Siswa akan disiplin dalam melakssiswaan

aturan yang dibuat oleh sekolah apabila siswa memahami makna yang
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terkandung dalam aturan tersebut. Di dalam proses belajar siswa juga akan

disiplin tatkala siswa menyadari akan pentingnya belajar dalam kehidupannya.

Penanaman disiplin perlu dimulai sedini mungkin mulai dari dalam lingkungan

keluarga sampai dengan lingkungan sekolah.

Menurut Tu’u (2004) ada empat faktor dominan yang mempengaruhi

dan membentuk disiplin yaitu:

a) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin penting bagi

kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu kesadaran diri menjadi

motif sangat kuat bagi terwujudnya disiplin. Disiplin yang terbentuk

atas kesadaran diri akan kuat pengaruhnya dana akan lebih tahan

lama dibandingkan dengan disiplin yang terbentuk karena unsure

paksaan atau hukuman.

b) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas

peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. Hal ini

sebagai  kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh

kemampuan dan kemauan diri yang kuat.

c) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan

atau diajarkan.

d) Hukuman seseorang yang taat pada aturan cenderung disebabkan

karena dua hal, yang pertama karena adanya kesadaran diri,

kemudian yangkedua karena adanya hukuman. Hukuman akan
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menyadarkan, mengoreksi, dan meluruskan yang salah, sehingga

orang akan kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan (h.

48-49).

Sedangkan menurut Lemhamnas (1997) “terbentuknya disiplin karena

alasan berikut:

a) Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus

ditumbuhkan, dikembangkan, dan diterapkan dalam semua aspek,

menerapkan sanksi serta dengan bentuk ganjaran dan hukuman sesuai

dengan amal perbuatan para pelaku.

b) Disiplin seseorang adalah produk sosialisasi sebagai hasil interaksi

dengan lingkungannya, tertutama lingkungan sosial. Oleh karena itu,

pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar.

c) Dalam membentuk disiplin ada pihak yang memiliki kekuasaan lebih

besar, sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku pihak lain karena

tingkah laku yang diinginkannya” (h.15).

Dari pendapat tentang faktor pembentukan disiplin diatas, maka dapat

diambil gambaran bahwa dalam pembentukan disiplin siswa bukan hanya

kesadaran yang ada pada diri siswa sendiri akan tetapi hal itu dapat dipengaruhi

oleh faktor luar diri siswa tersebut. Disamping itu disiplin juga dapat terbentuk

dengan latihan-latihan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri.
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2.2.6 Pentingnya Kedisiplinan

Tanamkan persepsi bahwa disiplin itu sebagai sesuatu yang penting.

Orangtua/guru harus meyakinkan siswa bahwa disiplin itu merupakan bagian

pembentuk karakter. Wibowo (2013) disiplin dapat memberi siswa rasa aman,

dengan memberitahukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Disiplin

membantu siswa menghindari perasaan bersalah dan rasa malu akibat perilaku

yang salah. Disiplin juga memperbesar penyesuaian pribadi dan sosial siswa.

Dengan demikian, disiplin sangat diperlukan siswa karena siswa akan mengerti

konsep mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, siswa

memiliki penyesuaian pribadi dan sosial yang baik serta\ pengendalian diri yang

baik. Dengan memiliki disiplin diri yang baik siswa akan memperoleh

kebahagiaan dan rasa aman di lingkungan kelompoknya.

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

dibentuk secara terus menerus kepada siswa. Ada tiga unsur kedisiplinan, antara

lain kebiasaan, peraturan, dan hukuman. 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 Hurlock dalam Wiyani (2016) diungkapkan bahwa, agar disiplin

mampu mendidik anak untuk dapat berperilaku sesuai dengan standar yang
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ditetapkan oleh kelompok sosial mereka, maka disiplin harus memiliki empat

unsur pokok yaitu:

2.2.6.1 Peraturan

Peraturan adalah pola yang diterapkan untuk tingkah laku, dimana pola

tersebut ditetapkan oleh orangtua, guru, atau teman bermain. Tujuannya adalah

untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi

tertentu.

2.2.6.2 Hukuman

Hukuman berasal dari kata kerja  Latin, punier, dan berarti menjatuhkan

hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran

sebagai ganjaran atau pembalasan. Tujuan jangka pendek dari menjatuhkan

hukuman adalah untuk memberhentikan tingkah laku yang salah. Sedangkan

tujuan jangka pangka panjangnya adalah untuk mengajar dan mendorong anak

untuk menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang salah.

Hukuman memiliki tiga fungsi penting dalam perkembangan moral anak,

adalah yaitu: a) menghalangi, hukuman dapat menghalangi pengulangan tindakan

yang tidak diinginkan oleh masyarakat. b) mendidik, sebelum anak memahami

konsep peraturan, mereka akan mempelajari manakah tindakan yang benar dan

mana tindakan yang tidak benar. c) motivasi, fungsi hukuman yang ketiga adalah

untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat. Pengalamannya

mengenai akibat-akibat tindakan yang salah dan mendapat hukuman akan

diperlukan sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut.
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2.2.6.3 Penghargaan

Pengahargaan berarti tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang

baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata

pujian, senyuman atau tepukan di punggung.

2.2.6.4 Konsistensi

Konsistensi berarti tingkat  keseragaman atau stabilitas. Peraturan,

hukuman, dan penghargaan yang konsisten membuat anak tidak bingung

terhadap apa yang diharapkan dari mereka. Ada beberapa fungsi konsistensi

yaitu: a) mempunyai nilai mendidik, b) mempunyai nilai motivasi yang kuat, c)

mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang berkuasa.

2.3 Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan ada relevansinya dengan

penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Siti Marfu’ah (2014) dengan judul “Kontribusi

tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan siswa kelas 3B di Sekolah Dasar

Islam Terpadu (SDIT) Nur Hidayah Surakarta”. Dari penelitian tersebut

diperoleh Tata tertib sekolah berperan atau berkontribusi terhadap

kedisiplinan siswa melalui berbagai cara, misalnya penegakan aturan, aksi

kedisiplinan, pembiasaan, keteladanan, komunikasi, dan pemberian reward

atau punishment. Kontribusi tersebut berupa ketaatan, ketertiban, dan

tanggung jawab. Pelaksanaan dan pembiasaan dalam mentaati tata tertib
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sekolah akan membentuk siswa untuk memiliki kedisiplinan, tanggung

jawab dan karakter. Kedisiplinan yang terbentuk misalnya disiplin

perilaku, disiplin berpakaian, disiplin waktu, dan disiplin belajar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulvera Diah Nuraini (2013) dengan judul

“Peran tata tertib sekolah terhadap prestasi belajar siswa di SD N

Kebonrejo I Salaman Magelang”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil

yaitu tata tertib sekolah berperan terhadap prestasi belajar siswa. Seperti

pelaksanaan dan pembiasaan mentaati tata tertib di SD Negeri Kebonrejo I

Salaman Magelang yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, yaitu:

disiplin waktu, disiplin belajar, percaya diri, tanggung jawab dan rasa

nasionalisme. Siswa-siswa di SD Negeri Kebonrejo I Salaman Magelang

adalah siswa yang memiliki prestasi belajar dengan cukup baik, dengan

melakssiswaan pembiasaan dan mematuhi peraturan tata tertib sekolah

tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Leli Siti Hadianti (2008) dengan judul

“Pengaruh pelaksanaan tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan belajar

siswa (penelitian deskriptif analisis di SDN Sukakarya II Kecamatan

Samarang Kabupaten Garut)”. Dari penelitian tersebut diperleh hasil :

realitas tata tertib Sekolah memiliki pengaruh sebesar 39% terhadap

kedisiplinani belajar siswa, dan sisanya 61% yang turut mempengaruhi

kedisiplinan belajar siswa di SDN Sukakarya II Samarang-Garut.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Haq (2013) dengan

judul “Peran Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada

Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits Kelas III di MI Yaspuri Malang”.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya guru untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an

Hadits kelas III serta mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan

oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar materi Al-Qur’an Hadits

kelas III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan

analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini upaya guru

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah guru selalu

mengingatkan dan mengajak kepada siswa agar mencintai dan

mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari serta menggunakan

beberapa permainan serta dalam kegiatan pembelajaran guru

menggunakan berbagai metode yakni metode talking stik, metode drill,

dan metode diskusi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Holifatur Rosyidah (2015) dengan judul

“Implementasi Kedisiplinan dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di

Homeschooling Group SD Khoiru Ummah 20 Malang”. Tujuan dari

penelitian ini adalah mengetahui implementasi kedisiplinan di

Homeschoolling Group SD Khoiru Ummah 20 Malang serta mengetahui

hasil belajar siswa di Homeschooling Group SD Khoiru Ummah 20

Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan
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analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini program guna

mendisiplinkan anak meliputi KHS, tahfidz, mini parenting, parenting

akbar, market day, outing class, dan hukuman membaca istighfar bagi

yang terlambat masuk ke sekolah serta hasil belajar yang didapatkan siswa

beraneka ragam. Tergantung bagaimana siswa melakukan kegiatan-

kegiatan yang diterapkan oleh sekolah baik akademik maupun non

akademik.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan

perbedaan. Lebih jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO Nama Peneliti dan

Judul

Perbedaan Persamaan Ket.

1 Siti Marfu’ah (2014)
dengan judul
“Kontribusi tata tertib
sekolah terhadap
kedisiplinan siswa
kelas 3B di Sekolah
Dasar Islam Terpadu
(SDIT) Nur Hidayah
Surakarta”.

Pada
penelitian
terdahulu
meneliti
tengtang
kontribusi tata
tertib sekolah
terhadap
kedisiplinan
siswa

Sama-sama
meneliti
tengtang
kedisiplinan

1.Meneliti tengtang
peran guru dalam
meningkatkan
disiplin siswa.

2. Fokus penelitian
mendeskripsiskan
peran guru
dalammeningkatk
an disiplin siswa
serta
mendiskripsikan
kedisiplinan
siswa.

3. Objek penelitian
berada di SDN
Jawi-Jawi Kec.
Bungku Selatan
Kab. Morowali

2 Yulvera Diah Nuraini
(2013) dengan judul
“Peran tata tertib
sekolah terhadap
prestasi belajar siswa
di SD N Kebonrejo I
Salaman Magelang”.

Pada penlitian
terdahulu
meneliti
tentang peran
tata tertib
sekolah
terhadap
prestasi
belajar siswa

Sama-sama
meneliti
tentang aturan
yang
mengatur
siswa
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3 Leli Siti Hadianti
(2008) dengan judul
“Pengaruh
pelaksanaan tata tertib
sekolah terhadap
kedisiplinan belajar
siswa (penelitian
deskriptif analisis di
SDN Sukakarya II
Kecamatan Samarang
Kabupaten Garut)”.

Pada
penelitian
terdahulu
meneliti
tentang
pengaruh
pelaksanaan
tata tertib
sekolah
terhadap
kedisiplinan
siswa belajar
siswa

Sama-sama
meneliti
tentang aturan
yang
mengatur
siswa dan
kedisiplinan

4 Muhammad Faisal
Haq (2013) dengan
judul “Peran Guru
Dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar
Siswa Pada Mata
Pelajaran Al-Qur‟an
Hadits Kelas III di MI
Yaspuri Malang”.

Pada
penelitian
terdahulu
meneliti
tentang peran
guru dalam
meningkatkan
motivasi
belajar siswa

Sama-sama
meneliti
tentang peran
guru

5 Holifatur Rosyidah
(2015) dengan judul
“Implementasi
Kedisiplinan dalam
Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa di
Homeschooling Group
SD Khoiru Ummah 20
Malang”.

Pada
penelitian
terdahulu
meneliti
tentang
implementasi
kedisiplinan
dalam
meningkatkan
hasil belajar
siswa

Sama-sama
meneliti
tentang
kedisiplinan

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa peenelitian yang dilakukan

nampak berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga dalampembahasan ini peneliti

ingin melihat dari sisi lain yakni tataran praktis terkait peran guru dalam

meningkatkan disiplin siswa di SDN Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali.
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