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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kedisiplinan belajar merupakan masalah yang patut diperhatikan, sebab 

adanya kedisiplinan belajar bukan hanya sekedar menunjukkan indikasi turunnya 

semangat dan kegairahan belajar tetapi dapat mempengaruhi  pencapaian tujuan 

belajar. Menurut Sinungan (Amriany, Probowati & Atmadji, 2004) disiplin adalah 

suatu sikap, tingkah laku atau perbuatan yang sesuai dengan peraturan, baik yang 

tertulis maupun tidak.  Kedisiplinan berperan penting dalam pencapaian 

keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu pula 

kedisiplinan belajar sangat diperlukan bagi seorang siswa untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan selama proses belajar. Oleh karena itu kedisiplinan belajar akan 

membawa dampak positif bagi siswa yang mampu menjalankannya.  

Berdasarkan catatan dokumentasi guru Bimbingan Konseling di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Gondang Rejo Karanganyar perilaku ketidakdisiplinan yang 

sering dilakukan siswa diantaranya; 1) terlambat; 2) atribut tidak lengkap, pakaian 

tidak rapi, warna sepatu tidak sesuai; 3)  tidak mengerjakan PR;  4) membolos; 5) 

tidak mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, les, upacara dll. Menurut guru 

bimbingan konseling dari total keseluruhan siswa, pelanggaran terhadap 
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kedisiplinan yang dilakukan siswa di sekolah berkisar antara 5 sampai 10%, dari 

kedisiplinan ringan seperti tidak membawa buku pelajaran, sampai yang berat 

misalnya sering membolos.  

Disiplin belajar menjadi persoalan yang mendesak untuk dibenahi karena  

pada masa sekarang semakin sering terjadi perilaku pelajar yang jauh dari nilai-

nilai kedisiplinan. Perilaku negatif yang terjadi di kalangan siswa seperti: 

kehidupan seks bebas, keterlibatan dalam narkoba, gang motor dan berbagai 

tindakan yang menjurus ke arah kriminal lainnya, yang tidak hanya dapat 

merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat umum. Di lingkungan 

internal sekolah pun pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata tertib. Sebagai 

contoh berita Harian Jawapos (2012), yang memberitakan belasan pelajar SMP 

dan SMA terjaring razia saat jam belajar. Mereka dirazia saat nongkrong di alun-

alun, warung kopi, pasar burung dan tempat rental game online atau play station .  

Kedisiplinan siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

saling terkait, sehingga tidak ada faktor tunggal yang berdiri sendiri. Adapun 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa untuk mematuhi tata tertib sekolah 

terdiri dari faktor dari dalam siswa (internal) ada faktor dari luar diri siswa 

(eksternal). Faktor dari dalam diri siswa meliputi: niat, motivasi, pemahaman dan 

kesadaran siswa, sedangkan faktor dari luar meliputi: bimbingan guru, bimbingan 

orang tua, lingkungan masyarakat dan faktor budaya (Marsudi, 2003) Dalam 

konteks ini kedisiplinan belajar akan dikaitkan dengan interaksi antara siswa-guru  
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Menurut Syah (2005) kedisiplinan belajar antara lain dipengaruhi faktor  

hubungan guru dan sikap siswa terhadap guru. Jika siswa membawa konsep yang 

negatif terhadap guru ke sekolah, yaitu konsep yang didasarkan atas kata orang 

tua atau saudara, gambaran media masa, atau bila pengalaman pribadi yang tidak 

menyenangkan dengan guru, sikap mereka terhadap semua guru cenderung akan 

negatif dan akan menyebabkan siswa semakin tidak disiplin. Ada anak yang 

memiliki disiplin belajar yang rendah sementara yang lain memiliki disiplin 

belajar yang tinggi. Keadaan seperti perlu disadari bahwa disiplin bagi anak 

adalah sebagai proses perkembangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

yang datang dari luar maupun dari dalam diri siswa itu sendiri.  

Pada proses pembelajaran selanjutnya menurut Lindgren (Soekanto, 2003) 

dapat terjadi pola interaksi satu arah, dua arah, maupun pola interaksi optimal. 

Munculnya pola interaksi dalam belajar karena ada kesadaran dan kesengajaan 

melibatkan diri dalam proses pengajaran pada siswa dan guru.  Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ernawati dan Tjalla (2005) menyatakan bahwa komunikasi 

antara mahasiswa atau siswa dan dosen (guru) seperti guru dapat mengambil 

inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan komunikasi untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal yaitu 

dengan cara berdialog didalam kelas ataupun berdialog diluar jam pelajar. Dengan 

komunikasi yang baik diharapkan prestasi belajar  dapat optimal.  

Cameron, Connor  dan Frederick (2005) pada penelitiannya yang berkaitan 

dengan variasi guru dalam mengelola fungsi kelas, menyatakan bahwa semakin 

fokus guru dalam pengelolaan kelas dan interaksi dengan anak didik maka akan 
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semakin meningkatkan intensitas siswa di dalam kelas. Didukung oleh penelitian 

Patterson dan Purkey (2003) pada  penelitiannya yang menyatakan bahwa guru 

yang sifat humanis dibutuhkan pada masa-masa mendatang. Keterkaitan dengan 

penelitian ini maka guru harus memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan 

anak didiknya, begitu pula seorang guru dengan siswanya. Ditambahkan oleh 

Desmita (2010) guru di sekolah merupakan sumber identifikasi dan simbol 

otoritas yang mampu  menciptakan iklim kelas dan kondisi-kondisi interaksi di 

antara siswa-siswanya. Guru mengambil peran sentral dalam kehidupan siswa di 

sekolah, keberhasilan dan kegagalan remaja di sekolah banyak ditentukan oleh 

interaksi mereka dengan guru di sekolah. Selama siswa mendapat dukungan dan 

penguatan yang positif dari para guru, maka mereka akan merasa berhasil dan 

senang berada di sekolah.   

Pada interaksi terjadi hubungan antar individu lainnya dimana individu yang 

satu mempengaruhi individu yang lainnya/sebaliknya. Diharapkan interaksi antara 

guru dengan siswa  akan tercipta interaksi edukatif, yang dapat diartikan sebagai 

interaksi belajar mengajar yang berintikan pada kegiatan motivasi. Interaksi 

edukatif adalah suatu proses hubungan timbal balik yang memiliki tujuan tertentu, 

yakni untuk mendewasakan anak didik agar nantinya dapat berdiri sendiri, dapat 

menemukan dirinya secara utuh (Syah, 2005). 

Atas dasar uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa hubungan guru dan 

siswa merupakan salah satu aspek yang sangat berperan dalam proses belajar 

mengajar oleh karena itu diharapkan  guru menjalin interaksi yang baik dengan 

para siswa sehingga akan tercipta hubungan harmonis yang mendukung 
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kelancaran dalam proses belajar mengajar, memberikan motivasi yang tinggi bagi 

siswa maupun guru dalam proses belajar-mengajar sehingga dapat meningkatka n 

disiplin belajar pada siswa. Kenyataannya selama ini interaksi guru dengan siswa 

belum dimanfaatkan atau diberdayakan secara optimal sebagai sarana untuk 

memperbaiki kualitas dan peningkatan disiplin belajar. Hal ini dapat diketahui 

dari beberapa hal, misalnya kurangnya minat siswa untuk berinteraksi secara 

langsung dengan guru karena takut, malu ataupun karena guru yang membatasi 

interaksi dengan siswa karena takut kurang dihormati, karena sibuk, tidak sempat, 

tidak mau duduk bersama-sama dengan siswa di waktu luang disebabkan takut tak 

dihormati oleh siswa dan lain sebagainya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut:  Apakah terdapat hubungan antara interaksi 

siswa dan guru dengan kedisiplinan belajar pada siswa?. Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengadakan 

penelitian berjudul: Hubungan antara interaksi siswa-guru  dengan kedisiplinan 

belajar  pada siswa.  

 
B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Hubungan antara interaksi siswa-guru dengan kedisiplinan belajar.   

2. Tingkat interaksi siswa-guru dan kedisiplinan belajar.  

3. Sumbangan efektif interaksi siswa-guru terhadap kedisiplinan belajar.   
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C. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.  Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi akademis dan sebagai 

pertimbangan pimpinan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

sumber daya manusia dengan berupaya meningkatkan interaksi edukasi yang 

positif antara guru dengan siswa sehingga terbentuk disiplin belajar yang 

tinggi pada semua siswa. 

2.  Bagi guru   

Hasil penelitian memberikan informasi dan bahan pemikiran bagi kalangan 

pendidik khususnya mengenai hubungan antara interaksi siswa-guru dengan 

kedisiplinan belajar sehingga guru dapat lebih memperhatikan perkembangan 

siswa baik dalam aspek akademik, psikologis, maupun sosial. Serta dapat 

mengembangkan kedisiplinan belajar yang kuat pada setiap siswa.  

3. Bagi siswa 

Memberi informasi kepada siswa mengenai hubungan antara interaksi siswa-

guru dengan disiplin belajar  sehingga diharapkan siswa  dapat memanfaatkan 

interaksi antara siswa-guru sebagai salah satu sarana untuk membentuk sikap 

dan perilaku disiplin belajar secara optimal. 
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4.  Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai mengenai hubungan 

antara interaksi siswa-guru dengan disiplin belajar  sehingga diharapkan dapat 

digunakan sebagai acua n dan kajian teoretis sebagai upaya mengembangkan 

dan memperdalam penelitian dibidang psikologi pendidikan.  

 

 


