
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Berbicara tentang mutu pendidikan tidak akan lepas dari kegiatan belajar. 

Hasil kegiatan belajar yang diharapkan adalah prestasi belajar yang baik. Setiap orang 

pasti mendambakan prestasi belajar yang tinggi, baik orang tua, siswa dan lebih-lebih 

bagi guru. Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal tidak lepas dari kondisi-

kondisi dimana kemungkinan siswa dapat belajar dengan efektif dan dapat 

mengembangkan daya eksplorasinya baik fisik maupun psikis. Memperoleh prestasi 

belajar yang baik tidaklah mudah, banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor siswa 

memegang peranan dalam mencapai prestasi belajar yang baik, karena siswa yang 

melakukan kegiatan belajar perlu memiliki karakter belajar dan disiplin belajar. 

Disiplin menurut Rasdiyanah (2005) adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan, 

perintah atau peraturan yang berlaku. Perilaku disiplin sangat diperlukan dalam 

pembinaan perkembangan anak untuk menuju masa depan yang lebih baik. Adapun 

kedisiplinan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan 

disiplin belajar. 

Menurut  Nitisemito (2001) kedisiplinan merupakan salah satu sarana dan 

kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, untuk itu perlu ditimbulkan 

kesadaran dari individu tentang perlunya kedisiplinan diri terhadap segala sesuatu 

yang harus dilakukan. Kedisiplinan berperan penting dalam pencapaian keberhasilan 
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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. 

Masalah yang terjadi pada kedisiplinan dalam belajar dapat dilihat dari gejala 

yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari 

tujuan serta harapan dari tindakan belajar. Perbuatan yang menyimpang adanya 

disiplin belajar berupa pelanggaran-pelanggaran disiplin belajar. Macam dari 

pelanggaran disiplin belajar banyak sekali dan penyebabnyapun bermacam-macam. 

Crow dan Crow (2001) menguraikan tentang macam-macam pelanggaran disiplin, 

yaitu perilaku pelanggaran disiplin yang biasa terjadi ialah: terlambat, melalaikan 

tugas, membolos, berbisik dikelas, saling berkirim surat disaat pelajaran, membantah 

perintah, ribut, ceroboh dalam tindakan, marah, merusak benda-benda, berkelahi, 

tidak sopan, dan bertindak asusila.  

Disiplin dalam belajar, baik belajar di rumah maupun belajar di sekolah 

menuntut adanya keteraturan, keaktifan, ketekunan, dan ketertiban dalam belajar 

yang terarah pada suatu tujuan belajar yang baik. Tindakan yang mengganggu proses 

belajar di sekolah akan merusak  adanya disiplin belajar di sekolah. Dengan demikian 

disiplin dalam belajar adalah suatu keadaan dimana perilaku anak sebagai subyek 

yang belajar senantiasa teratur dalam belajar, tertib dan mengikuti pelajaran di 

sekolah maupun belajar sendiri di rumah, dan selalu patuh, tunduk, serta taat terhadap 

peraturan yang ada. Oleh karena itu siswa yang disiplin diharapkan memiliki sikap 

mental yang positif terhadap pelajaran, dapat menggunakan waktu dengan baik dan 
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pemakaian sarana perpustakaan dan tidak suka bergantung pada orang lain kecuali 

bila benar-benar memerlukan, segala sesuatunya dipikirkan masak-masak, individu 

kreatif dalam melakukan sesuatu, selalu mencari jalan keluar yang paling mudah, 

efektif dan efisien, dalam setiap usahanya tidak mudah putus asa dan mampu 

mengendalikan emosinya dan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, tidak mudah 

terpengaruh dari luar (Rubino, 2006)  

Berkaitan dengan fenomena kedisiplinan siswa, Radar Solo (2012) memuat 

berita 17 pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Karanganyar terjaring razia 

oleh Satpol PP. Operasi yang dimaksudkan untuk menertibkan para pelajar yang 

keluyuran di luar pada saat jam sekolah. Pada saat pelajaran sekolah berlangsung, 

para pelajar malah Hangout di toko swalayan, terminal, pasar burung, tempat 

persewaan play station (PS) dan sebagainya. Hal ini memprihatinkan, sebab pada jam 

tersebut seharusnya siswa duduk menimba ilmu dan pengalaman. Selanjutnya 

Joglosemar (2013) memberitakan sedikitnya 13 siswa di Solo terjaring razia Satpol 

PP dan petugas gabungan saat membolos sekolah. Mereka asyik main game di 

sejumlah game centre, dalam razia terdapat 7 siswa SMP dan 5 siswa SMK 

ditemukan sedang membolos pada jam belajar.  

Hasil pemberian angket melalui chek list pada 5 siswa pada salah satu SMK 

swasta di wilayah Pabelan diketahui  diketahui mayoritas siswa sudah melakukan 

berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan.  Pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan yaitu  membolos, datang terlambat, melalaikan tugas, catatan tidak 

lengkap, melanggar tata tertib (seragam), acuh tak acuh waktu pelajaran, tidak sopan 

pada guru, tawuran/berkelahi, nongkrong di warung dekat sekolah, merokok 
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memprovokasi teman melanggar disiplin, usil di kelas. Ada satu siswa yang pernah 

melakukan tindakan 12 problem cheklist yang penulis tanyakan kepada siswa. Hal ini 

juga sesuai dengan keterangan guru  BK di sekolah tersebut dalam wawancara pada 

14 Mei 2014 menyatakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah 

adalah terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos saat jam pelajaran, 

cara berpakaian tidak rapi, warna sepatu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan 

dan merokok. Hasil problem checklist yang telah dilakukan menunjukkan tingkat 

pelanggaran terhadap disiplin belajar pada para siswa masih cukup tinggi. Hasil 

problem check list kedisiplinan siswa dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Problem Check List Kedisipilinan Siswa 

 

 

No 

 

 

Perilaku 

 

Subjek  

SG IK BR DH AR 

P T P T P T P T P T 

1. Membolos  √  √  √  √   √ 

2. Datang terlambat √  √  √  √  √  

3. Melalaikan tugas √  √  √  √  √  

4. Catatan tidak lengkap √  √  √  √  √  

5. Melanggar tata tertib (seragam) √   √ √  √   √ 

6. Acuh tak acuh waktu pelajaran  √  √ √  √   √ 

7. Tidak sopan pada guru  √  √  √ √   √ 

8. Tawuran / berkelahi   √  √  √ √  √  

9. Nongkrong di warung dekat 

sekolah 

√  √  √  √  √  

10. Merokok √  √  √  √  √  

11. Memprovokasi teman melanggar 

disiplin 

 √ √   √ √   √ 

12. Usil di kelas   √  √ √  √  √  

 Jumlah  7 5 7 5 9 3 12 - 7 5 

Ket P = pernah T = tidak  

Menurut Crow dan Crow (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan belajar diantaranya adalah faktor psikologi, faktor individu, faktor sosial, 

faktor lingkungan.  Adapun menurut Marsudi (2003), kedisiplinan siswa pada 

dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, sehingga tidak ada 
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faktor tunggal yang berdiri sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

siswa 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. Dalam konteks ini kedisiplinan 

belajar akan dikaitkan dengan manajemen diri dan interaksi antara siswa-guru. 

Disiplin belajar menjadi persoalan yang penting untuk dibenahi, karena  pada 

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

kedisiplinan. Kenakalan remaja seperati tawuran, narkoba, seks bebas, dan perilaku 

kriminal yang dilakukan oleh para siswa menunjukkan rendahnya kedisiplinan belajar 

siswa sehingga perilakunya sering negatif dan tidak menunjukkan sikap sebagai 

pelajar. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar, 

nampaknya faktor interaksi siswa dengan guru dan manajemen diri belum 

dimanfaatkan atau diberdayakan secara optimal sebagai sarana untuk memperbaiki 

kualitas dan peningkatan disiplin belajar pada siswa. Hal ini menarik minat penelitian 

untuk meneliti persoalan tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Siswa yang memiliki manajemen diri yang baik maka mampu mengatur waktu 

dalam melaksanakan tugas dan peraturan yang berlaku di sekolah, sedangkan 

interaksi guru-siswa jika dikaitkan dengan disiplin belajar, maka interaksi yang 

terjalin positif dapat meningkatkan serta  memotivasi siswa lebih disiplin dalam 

belajar. Namun kenyataanya seringkali siswa belum memiliki manajemen diri yang 

baik dan interaksi dengan guru kurang terjalin dengan baik sehingga penanaman nilai 
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dan perilaku disiplin belajar pada siswa masih belum optimal.  Berdasarkan uraian 

latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

Apakah terdapat hubungan antara manajemen  diri dan interaksi siswa-guru  dengan 

disiplin belajar. Atas dasar tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Hubungan antara Manajemen  Diri dan Interaksi siswa-guru  dengan 

Disiplin Belajar. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara manajemen diri dan interaksi siswa-guru dengan disiplin 

belajar. 

2. Hubungan antara manajemen diri dengan disiplin belajar. 

3. Hubungan antara interaksi siswa-guru dengan disiplin belajar.   

4. Sumbangan efektif manajemen  diri dan interaksi siswa-guru terhadap disiplin 

belajar. 

5. Tingkat atau kategori manajemen  diri,  interaksi siswa-guru dan disiplin belajar 

pada subjek penelitian. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi siswa 

Memberi informasi kepada siswa mengenai hubungan antara manajemen diri dan 

interaksi siswa-guru dengan disiplin belajar  sehingga diharapkan siswa  dapat 

mengoptimalkan kemampuan dalam manajemen diri serta memanfaatkan 
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interaksi antara siswa-guru sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan disiplin 

belajar  siswa. 

2.  Bagi guru   

Hasil penelitian memberikan informasi dan bahan pemikiran bagi kalangan 

pendidik khususnya guru untuk lebih memperhatikan semua segi perkembangan 

siswa baik dalam aspek kognitif, afektif dan konatif melalui interaksi yang positif 

sebagai salah satu upaya meningkatkan disiplin belajar  pada anak didik.  

3.  Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis dan sebagai 

pertimbangan pimpinan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya 

manusia dengan berupaya meningkatkan interaksi edukasi yang positif antara 

guru dengan siswa sehingga dapat terbentuk disiplin belajar yang tinggi pada 

seluruh anak didik. 

4.  Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai mengenai hubungan 

antara manajemen diri dan interaksi siswa-guru dengan disiplin belajar  sehingga 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan kajian teoretis sebagai upaya 

mengembangkan dan memperdalam penelitian dibidang psikologi pendidikan.  

 

E. Kebaruan Penelitian  

 Beberapa penelitian yang berkaitan dengan manajemen diri, interaksi siswa-

guru dan disiplin belajar sudah banyak dilakukan, diantaranya : 

Penelitian Somayeh, Mirshah,  Mostafa, dan Azizollah (2013) mengenai 

investigasi pengaruh disiplin positif terhadap proses pembelajaran dan strategi 



 8 

berpretasi yang berfokus pada kemampuan pelajar. Penelitian tersebut  menyatakan 

ada  korelasi yang signfikan antara disiplin terhadap proses pembelajaran dan strategi 

berprestasi  pada anak berkebutuhan khusus.  Selanjutnya penelitian Hull (2011)  

mengenai pengaruh manajemen diri terhadap strategi penulis jurnal pada siswa, 

menyatakan bahwa manajemen diri efektif untuk meningkatkan jumlah dan frekuensi 

penulisan jurnal  pada siswa.  

Penelitian Ilias dan Nor (2012) tentang korelasi antara interaksi guru siswa 

dalam kelas dengan perilaku akademik dan motivasi siswa. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan ada hubungan yang signifikan antara dimensi interaksi guru siswa 

dengan perilaku akademik dan dimensi motivasi siswa. Instrumen ini terdiri dari 

empat dimensi kontrol (domination), dimensi tunduk (Submission), dimensi  

oposisi (oposisi) dan dimensi kerjasama (cooperation). Hasil lain menunjukkan 

hubungan positif yang signifikan antara dimensi dan  perilaku akademik kontrol 

dimensi tunduk. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan positif  yang signifikan 

antara dimensi kontrol dengan dimensi perlawanan terhadap self-efficacy. Hasil 

akhirnya menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara dimensi 

ketahanan terhadap tujuan pembelajaran.    

Penelitian King (2006) mengenai manajemen diri pada siswa penyandang 

cacat dan pentingnya tindak lanjut guru terhadap permasalahan siswa. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa setelah siswa dilatih manajemen diri  dan guru 

tidak mampu untuk menindaklanjuti dengan segera maka perilaku siswa tidak 

mencapai tingkat yang memuaskan sampai ditindaklanjuti oleh guru mereka. 

Implikasi penelitian adalah keharusan bagi orang dewasa untuk menindaklanjuti 
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siswa yang diajarkan manajemen diri dan untuk memastikan intervensi ini mengalami 

kemajuan seperti yang direncanakan dan  membawa dampak yang diinginkan pada 

perilaku siswa sesuai harapan. Sementara Young, West, Li, dan Peterson (2007) 

dalam penelitian mereka mengenai pembagian pembelajaran inovatif multi disiplin, 

khususnya pendidikan rancang bangun dan pendidikan guru menyatakan bahwa 

disiplin sangat mendukung mahasiswa dalam mencapai prestasi akademik secara 

memuaskan. 

 Penelitian Wolgemuth, Cobb dan Dugan (2005) mengenai pengaruh intervensi 

manajemen diri terhadap prestasi akademik pada remaja penyandang cacat, 

ditemukan bahwa intevensi manajamen diri dalam pendidikan anak cacat dan jenis 

kelamin dapat meningkatkan pencapaian akademis secara signifikan. Implikasi dari 

hasil penelitian tersebut merekomendasikan intenvensi manajemen diri untuk 

diterapkan dalam bidang pendidikan lainnya. Selanjutnya penelitian  Pasternak 

(2013)  mengenai displin, kemampuan belajar dan prestasi akademik pada 143 siswa 

di Israel dan Amerika Serikat menyatakan ada hubungan positif yang signifikan 

antara antara disiplin, kemampuan belajar dan prestasi akademik. Empat aspek 

disiplin  yang digunakan yaitu ketekunan, pertemuan jadwal, penetapan tujuan dan 

perencanaan untuk pencapaian serta penyelesaian tugas-tugas yang tidak 

menyenangkan. Hasil lain menyatakan tidak ada perbedaan signifikan secara statistik 

antara laki-laki dan anak perempuan, antara kelas Israel dibandingkan AS. 

Penelitian Rengganis (2005) dengan judul peran manajemen diri dan 

kematangan emosi terhadap pengambilan keputusan. Subyek penelitian berjumlah 45 

orang karyawan di PT Mesindo Indonesia mulai dari staff hingga direktur pabrik. 

Hasilnya menunjukkan ada hubungan positif antara manajemen diri dan kematangan 
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emosi terhadap orientasi pengambilan keputusan. Semakin tinggi kemampuan 

manajemen diri dan kematangan emosi maka semakin tinggi pula orientasi 

pengambilan keputusan yang dimiliki.  

Politis (2005) pada hasil penelitiannya menyatakan  ada korelasi yang positif 

dan signifikan antara manajemen diri dalam kepemimpinan dengan kreativitas dalam 

bekerja. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa manajemen diri dapat dapat 

meningkatkan prestasi  dan kreativitas pada individu. Selanjutnya penelitian Christian 

dan Polling (2007), tentang manajemen diri menyatakan bahwa manajemen diri dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selain itu manajemen diri yang 

diterapkan dalam sebuah pelatihan efektif untuk mengembangkan kemampuan pada 

penyandang cacat tubuh. Cameron  (2005) pada penelitiannnya mengenai interaksi 

guru dengan siswa menyatakan bahwa bahwa semakin fokus guru dalam pengelolaan 

kelas dan interaksi dengan anak didik maka akan semakin meningkatkan intensitas 

belajar siswa di dalam kelas. Didukung oleh penelitian Patterson dan Purkey (1993) 

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 siswa. 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya diketahui sudah ada beberapa 

penelitian yang mengungkap tentang manajemen diri dan interaksi guru-siswa dengan 

disiplin belajar, namun belum ada satupun yang secara langsung mengkorelasikan 

ketiga variabel tersebut, selain itu sebagian dari penelitian sebelumnya menggunakan 

metode yang beragam baik kuantitatif maupun kualitatif, sedangkan penulis hanya 

menggunakan pendekatan metode kuantitatif. 


