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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tertentu yang 

dituangkan dalam bentuk aturan. Salah satunya adalah aturan sekolah yang 

disebut dengan tata tertib. Siswa dituntut untuk menaati tata tertib sekolah di 

dalam menuju keberhasilan proses belajar mengajar, membentuk karakteristik 

siswa agar disiplin dan bertanggung jawab. Tata tertib sekolah dapat berjalan 

dengan baik apabila sikap disiplin terhadap tata tertib atau peraturan sekolah, 

berperan sebagai faktor eksternal siswa, dan sebagai dasar berperilaku. 

Peraturan sekolah dibuat agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan 

sekolah, mengontrol diri dan bertanggungjawab serta berperilaku sesuai dengan 

tuntutan lingkungan sekolah. Disiplin sekolah dianggap sebagai sarana agar 

proses belajar dapat efektif. Karena tujuan disiplin di sekolah adalah efektifitas 

proses belajar mengajar, maka perilaku yang dianggap mendukung proses belajar 

mengajar dianggap masalah disiplin. 

Kenyataan sehari-hari seringkali terjadi pelanggaran terhadap peraturan 

sekolah, masih banyak siswa yang bertingkah laku kurang baik dan kurang benar 

serta tidak dapat mengendalikan dorongan dirinya yang selalu berubah-ubah. 

Pelanggaran terhadap kedisiplinan di sekolah yang sering terjadi meliputi jenis 

pelanggaran terlambat masuk sekolah, bolos saat jam pelajaran, berpakaian tidak 

sesuai dengan ketentuan, dan merokok. Jenis-jenis pelanggaran tersebut diatas  
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diperoleh data dari pihak sekolah menunjukkan dari keseluruhan kelas IX yang 

berjumlah 320 siswa 20% diantaranya tidak berdisiplin di sekolah. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak disiplin di sekolah. Siswa 

tidak menyadari pentingnya kedisiplinan di sekolah. Kedisiplinan siswa di sekolah 

merupakan tanggung jawab penuh seorang guru BK, terlepas dari tanggung jawab 

orang tua, yang notabene guru BK merupakan orang tua kedua disekolah 

(Marsuciati, 2003). Hal  yang sama dikemukakan oleh Wono Guru Bimbingan 

konseling dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 oktober 2008 

menyatakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa di sekolah adalah 

terlambat masuk sekolah, bolos saat jam pelajaran, cara berpakaian tidak rapi, 

warna sepatu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dan merokok.   

Disekolah-sekolah masih banyak siswa yang tidak mengetahui peran guru 

secara jelas, oleh karena itu pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa 

baru tentang tugas-tugas dan pentingnya peran guru bimbigan konselig disekolah 

sehingga siswa dapat mengerti apa peran guru bimbingan konseling secara jelas, 

tidak hanya pada menindak indisipliner. 

Adapun fungsi dan tujuan pendidikan, dapat dilihat pada Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
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cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (RI, 2003: 12-13). 

Pernyataan di atas, tujuan dan fungsi pendidikan adalah untuk memberikan 

bekal yang diperlukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

anggota masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu 

membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan ketrampilan yang perlu 

dan berguna bagi kelangsungan dan kemajuan diri dalam masyarakat, bangsa dan 

negara. (Arikunto,1999)  

Guru bimbingan konseling di sekolah mempunyai tugas menjaga dan 

mempertahankan tata tertib, disiplin, dan keamanan sekolah dengan cara 

memberikan nasehat dan masukan kepada siswa. Guru BK seharusnya 

mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada siswa di sekolah, karena guru BK 

mempunyai tanggung jawab pada siswa  dilingkungan sekolah, baik yang 

mengarah pada hal positif misalnya memberikan motivasi atau semangat belajar 

belajar kepada siswa yang memiliki nilai kurang dalam hal pelajaran, ataupun 

yang negatif, misalnya meluruskan atau memperbaiki sikap dan perilaku siswa 

yang dianggap melanggar peraturan sekolah antara lain sikap suka membolos, 

suka terlambat masuk sekolah, suka membantah perintah guru, merokok 

dilingkungan sekolah, melalaikan tugas. 

  Melihat besarnya peran bidang bimbingan dan konseling yang diharapkan, 

mampu menangani permasalahan siswa di sekolah yang antara individu satu 

dengan individu lain memiliki permasalahan yang berbeda-beda serta mempunyai 

keunikan baik dalam tingkah laku, sikap maupun kepribadiannya. Seorang 
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pembimbing sekaligus konselor juga harus mampu berperan sebagai seorang 

teman bagi siswa pada satu situasi, serta mampu berperan sebagai pendegar atau 

motivator pada situasi lain disamping peran-peran lain yang harus dilakukan. 

Kedisiplinan siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

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

faktor yang mempengaruhi ketaatan 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. Konteks ini tentu saja masih 

banyak lagi masalah-masalah yang dapat ditentukan berkaitan dengan ketaatan 

siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah (Marsudi, 2003). 

Guru bimbingan konseling di sekolah mempunyai peran yang sangat besar 

terhadap perkembangan mental anak. Perkembangan mental anak dipengaruhi 

oleh banyak faktor, salah satunya yaitu pergaulan dalam sekolah. Sekolah 

merupakan tempat pertemuan siswa, yang terdapat bermacam-macam 

karakteristik budaya atau kebiasaan yang dibawa individu dari keluarga dan 

lingkungannya masing-masing. Budaya tersebut ada yang sejalan dengan 

peraturan sekolah, ada pula yang menyimpang. Menurut Prayitno(1999) guru 

bimbingan konseling dituntut untuk memberikan bimibingan yang optimal kepada 

siswa agar siswa yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya 

sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan siswa dan sarana yang ada 

dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku  
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Kenyataan yang ada di lapangan khususnya unjuk kerja guru BK belum 

secara optimal dimanfaatkan. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya 

penfasiran terhadap guru BK yang dipandang sebelah mata, guru yang suka 

mencari-cari permasalahan dan tidak punya pekerjaan atau jam mengajar seperti 

halnya guru-guru lainnya.  Sebagian siswa masih menggangap bimbingan 

konseling sebagai polisi sekolah yang akan memberikan mereka sanksi bila 

melanggar tata tertib atau peraturan sekolah bahkan yang lebih buruk siswa 

mengganggap bimbingan dan konseling seolah-olah seperti penagih bayaran SPP 

siswa yang menungak membayar.  

Panggaran tata tertib yang kerap dilakukan oleh para siswa tidak semata-

mata karena peran dan tanggung jawab guru BK yang belum optimal namun juga 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan kepribadian siswa itu sendiri Seperti 

yang marak diberitakan oleh televisi yaitu perkelahian antar siswi yang terjadi di 

Nusa Tenggara Timur, pemukulan siswa oleh guru di salah satu SMP di 

Palembang, pemukulan siswa di SMP PGRI 1 Solo oleh guru Bimbingan 

Konseling, perkelahian di salah satu SMA Swasta di Papua dan banyak lagi yang 

belum tidak terpublikasi. Kasus kasus yang terjadi rentang 2008-2009 tersebut 

terekam oleh kamera dan diketahui secara luas karena ditayangkan oleh beberapa 

stasiun televisi di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,        

maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:  Apakah ada hubungan persepsi 

siswa terhadap peran guru bimbingan konseling (BK) dengan kedisiplinan dalam 

menaati tata tertib sekolah?  Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis 
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berminat mengadakan penelitian tentang bagaimana persepsi siswa terhadap peran 

guru bimbingan konseling (BK) dengan kedisiplinan siswa dalam menaati tata 

tertib sekolah. Oleh karena itu penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul “Hubungan antara persepsi siswa terhadap peran Guru Bimbingan 

Konseling, dengan Kedisiplinan dalam Menaati Tata Tertib Sekolah”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi siswa terhadap peran guru bimbingan konseling 

dengan kedisiplinan dalam menaati tata tertib sekolah. 

2. Sumbangan efektif atau peranan persepsi siswa terhadap peran guru 

bimbingan konseling terhadap kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib 

sekolah. 

3. Tingkat persepsi siswa tentang peran guru bimbingan konseling di sekolah. 

4. Tingkat kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib sekolah. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan psikologi dan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan informasi mengenai hubungan antara persepsi siswa terhadap 

peran guru bimbingan konseling dan kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib 
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sekolah, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan penerapan kedisiplinan siswa di sekolah. 

2. Bagi Guru Bimbingan Konseling. 

Sebagai masukan dan sumbangan informasi tentang hubungan antara 

persepsi siswa terhadap peran guru bimbingan konseling dengan kedisiplinan 

siswa dalam menaati tata tertib sekolah, sehingga diharapkan guru BK dapat 

menciptakan pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang dapat 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib sekolah. 

3. Peneliti Lain 

Memberi informasi wacana pemikiran dan pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai hubungan antara persepsi siswa terhadap peran 

guru bimbingan konseling dengan kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib 

sekolah. 

 

 


