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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 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.  

Hasil penyelenggaran problem check list di sekolah pada 5 April 2014 melalui 

angket pada 111 siswa kelas XI diketahui salah satu permasalahan yang dominan 

terjadi yaitu terkait dengan kedisiplinan  terhadap tata tertib. Berikut penulis paparkan 

hasil problem check list di sekolah. 
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Tabel 1 
Penyelenggaraan Problem  Check List 

Pelanggaran tata Tertib (N= 111) 
 

No. Jenis Pelanggaran Frekuensi Prosentase
1 Membawa handphone dalam kelas 23 10,5 
2 Absen tanpa keterangan 17 7,7 
3 Datang terlambat 15 6,8 
4 Merokok di sekitar sekolah 12 5,4 
5 Pelanggaran atribut (seragam. sepatu, kaos kaki, topi) 11 5 
6 Membolos 9 4 
7 Berkuku panjang, mengecat rambut, dll 7 3 
8 Membawa media porno (buku, soft file, cd. dll) 6 2,7 
9 Mencoret-coret dinding sekolah 6 2,7 
10 Tidak mengembalikan buku perpustakaan 5 2,2 
 Total Siswa Pelanggar 111 100 

 
Selanjutnya berdasarkan hasil survey awal pada 7 November 2014 di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo mengenai alasan mengapa siswa melakukan 

pelanggaran tata tertib sekolah dapat dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2 
Hasil Survey awal tentang  Pelanggaran Kedisiplinan  

(313 siswa) 
 

No. Penyebab / Alasan Frekuensi Prosentase
1 Pengaruh teman 120 38,3 
2 Pelajaran terlalu lama (pulang sore) 105 33,5 
3 Guru membosankan / sering kosong 37 11,8 
4 Peraturan terlalu ketat 32 10,2 
5 Kurang setuju dengan tata tertib 19 6 
 Jumlah 313 100 

 
 

 Tabel no 2 di atas menerangkan bahwa pelanggaran terhadap kedisiplinan 

yang paling tinggi adalah pengaruh teman, kemudian pelajaran terlalu lama dan guru 

yang membosankan.  
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Teman dan lingkungan sosial memiliki peranan besar terhadap pembentukan 

atau perilaku remaja, karena diwaktu luang para remaja pada umumnya yang 

memiliki usia tidak jauh berbeda dan mempunyai sikap, minat yang sama akan 

cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebayanya 

dibandingkan dengan orangtuanya. Hal ini dipertegas oleh Hurlock (2007) yang 

menyatakan bahwa remaja cenderung melakukan hal-hal yang sama dengan teman-

temannya semata-mata agar dapat diterima dan tetap menjadi anggota kelompok 

tersebut. Persahabatan pada remaja yang memiliki kesamaan pendidikan, jenis 

kelamin maupun usia terjalin persahabatan yang sangat erat juga memiliki 

kesetiakawanan yang tinggi. Apabila ada teman atau sahabatnya yang mengalami 

penderitaan, maka secara otomatis teman tersebut akan membantu untuk melepaskan 

penderitaan yang dialami oleh temanya tersebut. Penerimaan dan penolakan teman 

sepergaulan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya dapat mempengaruhi perilaku 

dan bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang menyimpang yang bercirikhaskan 

cenderung merusak, melanggar peraturan-peraturan dan menyerang.  Diantara sebab 

umum tingkah laku itu adalah karena remaja yang bersangkutan tidak memiliki sikap, 

perasaan dan keterampilan tertentu sebagaimana dituntut dalam tugas-tugas 

perkembanganya sehingga remaja tersebut mengabaikan norma-norma masyarakat. 

Pengabaian karena tidak tahu dan tidak mau tahu terhadap peraturan yang ada, 

menimbulkan pelanggaran-pelanggaran termasuk dalam pelanggaran tata tertib 

sekolah.  
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Menurut Syah (2005) tingkat laku kedisiplinan khususnya terhadap tata tertib 

sekolah dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan 

kelompok teman sebaya. Faktor dari teman sebaya misalnya sikap dari lingkungan 

masyarakat yang kurang mendukung munculnya kedisiplinan, intensitas pergaulan  

dengan teman sebaya yang membawa pengaruh negatif akan menjadikan anak kurang 

memiliki rasa tanggung jawab. Ditambahkan oleh Santrock (2008) perilaku dalam 

lingkungan remaja dapat muncul ketika individu atau remaja meniru sikap atau 

tingkah laku orang lain dikarenakan tekanan yang nyata maupun dibayangkan oleh 

remaja. Sebagai contoh apabila seseorang dari kelompoknya senang dengan acara 

konser musik, ia tentu akan terpengaruh pula untuk ikut dalam acara tersebut. Bila 

teman-temannya suka nongkrong di kafe, individu akan menjadi suka nongkrongdi 

kafe pula. Seseorang atau remaja dalam pergaulan yang telah merasa cocok dengan 

teman sebayanya didalam kelompoknya, cenderung untuk mengikuti gaya teman atau 

kelompok tersebut. 

 Selain faktor teman sebaya, kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah dapat 

pula dipengaruhi oleh faktor konsep diri, sebagaimana penjelasan  Ormrod  (2009) 

yang menyatakan bahwa remaja pada umumnya siswa yang memiliki konsep diri 

negatif maka siswa tersebut akan menunjukkan perilaku yang negatif pula dalam 

pertemanan juga pergaulan dan sulit dalam melakukan kontrol serta mengendalikan 

diri jika menghadapi suatu situasi tertentu. Feist dan Feist (2009) mengemukakan 

bahwa organisme dan diri (self)  adalah dua entitas yang bisa kongruen satu sama lain 
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ataupun tidak. Inkongruensi diantara konsep diri dan pengalaman organismik adalah 

sumber dari gangguan psikologis. Apabila inkongruensi (ketidaksejajaran) untuk 

mengacu pada kesenjangan antara konsep diri dengan realitas ini tidak terkontrol atau 

seimbang maka yangakan dirasakan (konsep diri) pada individu akan semakin rentan, 

maka dibutuhkan sikap mensyukuri apa yang kita punya atau miliki serta secara 

menganggap masalah atau kritikan sebagai sebuah masukan atau koreksi diri. 

Dikaitkan dengan kedisiplinan, remaja yang mempunyai konsep diri yang rendah atau 

negatif kecenderungan untuk melanggar kedisiplinan sangat tinggi dibandingkan 

dengan remaja yang mempunyai konsep diri tinggi atau positif. 

Konsep diri akademis yang spesifik ini lebih lanjut diungkapkan di dalam suatu 

studi utama yang diadakan oleh Patterson (Burns, 1993) dengan menggunakan lebih 

dari 1.000 anak-anak yang berusia 12 tahun. Hasil-hasil memperlihatkan bahwa : 

(a) Terdapat suatu korelasi positif yang cukup berarti di antara konsep diri dan 

penampilan di dalam peranan akademis; hubungan ini cukup besar bahkan ketika 

IQ terukur dikontrol. 

(b) Terdapat konsep-konsep diri kemampuan yang spesifik yang berhubungan dengan 

bidang-bidang tertentu dari penampilan peranan akademis yang berbeda dari 

konsep diri kemampuan yang umum. Konsep-konsep diri kemampuan spesifik ini 

merupakan, pada beberapa subyek, alat-alat perkiraan yang lebih berarti dari 

pencapaian prestasi akademis subyek yang spesifik dibandingkan dengan konsep 

diri kemampuan yang umum. 
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(c) Konsep diri berkorelasi dengan cukup berarti dan positf terhadap evaluasi-

evaluasi yang dipersepsikan yang dipegang oleh orang-orang lain yang dihormati 

terhadap murid yang bersangkutan. 

Baron (Sarwono dan Meinarno, 2009) mengemukakan gambaran diri atau 

konsep diri yang diinginkan dapat mempengaruhi motivasi seseorang, misalnya 

belajar rajin agar cepat lulus kuliah tepat waktu, berhenti merokok, berolahraga dan 

lain-lain. Ditambahkan oleh Higgins  (Sarwono dan Meinarno, 2009) pada diri 

seseorang mungkin terjadi kesenjangan antara actual self (diri aktual) dengan ideal 

self (diri yang diinginkan) dan ought self (diri seharusnya), apabila seseorang gagal 

mengatasi hal tersebut maka dapat menyebabkan munculnya emosi-emosi negatif  

seperti cemas, takut dan terancam. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu ; Apakah ada hubungan antara interaksi teman sebaya  dan konsep diri  dengan 

kedisiplinan siswa?. Mengacu pada rumusan masalah tersebut maka penulis ingin 

mengetahui secara empiris dengan melakukan penelitian berjudul: ”Hubungan antara 

Interaksi teman sebaya dan Konsep diri dengan Kedisiplinan siswa .”  

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara interaksi teman sebaya dan konsep diri dengan 

kedisiplinan siswa. 
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2. Mengetahui sumbangan efektif interaksi teman sebaya  dan konsep diri terhadap 

kedisiplinan siswa. 

3. Mengetahui tingkat interaksi teman sebaya,konsep diri dankedisiplinan siswa. 

 

C.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Dapat memperluas pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

psikologi khususnya mengenai hubungan antara interaksi teman sebaya dan 

konsep diri  dengan kedisiplinan siswa. 

b. Memberi sumbangan teoritis pada disiplin ilmu psikologi pendidikan dan 

psikologi belajar tentang hubungan interaksi teman sebaya dan konsep diri 

dengan kedisiplinan siswa. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

informasi dan pertimbangan kepala sekolah maupun para guru dalam upaya 

peningkatan kedisiplinan mentaati tata tertib sekolah. 

b. Bagi siswa. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

mengenai pengaruh interaksi teman sebaya  dan konsep diri terhadap 

kedisiplinan siswa  
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D. Kebaruan Penelitian 

 Beberapa penelitian yang cukup relevan dengan variabel interaksi teman 

sebaya, konsep diri dankedisiplinan siswa sudah banyak dilakukan, diantaranya : 

Roseth dan Johnson (2008) dalam penelitian yang  menguji hubungan teman 

sebaya dan perilaku individu terhadap prestasi akademik, kerja sama  persaingan, dan 

struktur tujuan individu.Penelitian kuantitatif dengan meta analisis. Analisa terhadap 

148 penelitian mandiri, subjek diambil dari 11 negara yang berbeda. Hasil penelitian 

menyatakan ada hubungan positif antara sosial dan perilaku individu terhadap 

prestasi akademik lebih signifikan dibandingkan hubungan antara kerjama sama dan 

persaingan terhadap prestasi akademik. Latifah (2007) penelitian bertujuan 

mengetahui pengarauh interaksi sosial rekansebaya terhadap kepatuhan siswa 

mematuhi peraturan sekolah. Penelitian kuantitatif. Alat ukur menggunakan skala. 

Subjek siswa kelas II SMP Negeri 36 Semarang sebanyak 30 siswa. Hasil  

penelitianmenyatakan terdapat pengaruh positif yang signifikan interaksi sosial teman 

sebaya terhadap kepatuhan siswa mamatuhi peraturan.  

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

investigasi pengaruh disiplin positif terhadap proses pembelajaran dan strategi 

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. Penelitian Lewis, Romi, Yaacov,  Katz, 

& Qui (2007) tentang perilaku disiplin di kelas pada siswa dari Australia, Israel, dan 
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China melaporkan bahwa perilaku disiplin mempengaruhi sikap siswa terhadap 

sekolah dan guru. Penelitian tersebut juga melaporkan hubungan yang signifikan 

antara tiga peraturan penerapan disiplin,  yaitu hukuman terhadap perilaku negatif 

yang berpengaruh terhadap guru, pengakuan guru terhadap tanggung jawab siswa, 

melakukan diskusi dengan para siswa sehingga mendapatkan keyakinan bahwa 

intervensi yang dilakukan dapat mengurangi gangguan.  

  Penelitian Safarzadeh, Esfahaniasl dan Bayat (2012)  tentang konsep diri dan 

motivasi berpestasi pada 200 pelajar disini menyatakan konsep diri berkorelasi atau 

berhubungan positif dengan motivasi berprestasi.Penelitian-penelitian yang 

berhubungan dengan konsep diri menyatakan perilaku manusia sangat dipengaruhi 

oleh konsep diri, apabila manusia mempunyai konsep diri yang baik atau positif maka 

akan berpengaruh positif pula kepada perilaku manusia tersebut, berlaku pula kepada 

manusia yang memiliki konsep diri yang negatif maka akan berpengaruh yang negatif 

pula terhadap perilaku manusia tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang telah 

dikemukakan di atas. Knightley dan Whitelock (2006) terhadap  penelitian yang telah 

dilakukannya menunjukkan bahwa pengembangan konsep diri dan harga diri pada 

orang dewasa terkait  proses pembelajaran secara integral. Konsep diri yang positif 

membantu kelancaran dalam proses pembelajaran. Oktaviana (2005) pada 

penelitiannya mengungkapkan adanya hubungan yang bisa dikatakan sangat 

signifikan antara penerimaan diri terhadap ciri-ciri perkembangan seksual sekunder 

dengan konsep diri pada remaja putri SLTPN 10 Yogyakarta, 
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Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya diketahui sudah ada beberapa 

penelitian yang mengungkap tentanginteraksi teman sebaya, konsep diri dan  

kedisiplinan siswa, 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. 


