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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Factor utama dalam pembentukan kepribadian manusia adalah 

pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Menurut Mujib (2012:29), pendidikan adalah proses perubahan tata 

laku dan sikap pada diri seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan dan pengajaran. Tanpa 

pendidikan manusia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk.  Selain itu pendidikan juga merupakan salah satu tujuan nasional bangsa 

Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV yang 

berbunyi “salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru.  

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen (2012:3), “guru adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi  peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

Mulyasa (2015: 35-36) mengemukakan bahwa, “guru sangat berperan 

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal. Guru dalam membantu perkembangan peserta 

didik, mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, 

kemajuan Negara, dan bangsa”. 

 

Kunandar (2007) menambahkan, “guru dalam konteks pendidikan 

memiliki peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan gurulah yang 

langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan 

dan teknologi sekaligus mendidik dengn nilai-nilai positif melalui bimbingan dan 

keteladanan”.  Pentingnya guru bergantung pada guru itu sendiri.  Mulyasa 
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(2015) menambahkan, “sedikitnya terdapat  tiga kata yang dapat menjadikan 

guru penting, tidak saja dalam pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam 

kehidupan bermasyarakat. Tiga kata tersebut sekaligus menjadi sifat dan 

karakteristik guru yakni kreatif, professional,dan menyenangkan”.  

Kunandar (2007:77) mengemukakan, ”guru yang profersional dituntut 

untuk memiliki 4 kompetansi yaitu Kompetensi Kepribadian, Kompetensi 

Pedagogik, Kompetensi Profersional dan Kompetensi Sosial “.  

Noor (2012:101) menambahkan, jika keempat kompetensi ini dimiliki oleh 

tenaga pendidik, terutama kompetensi kepribadian dan social, maka peserta 

didik secara tidak langsung sudah memperoleh pendidikan karakter. Ada 

pepatah yang mengatakan : “Mediocre teacher tells, good teacher explains, 

great teacher inspires”.  Maka, jadilah pendidik yang mampu member 

insporasi bagi peserta didik. 

 

  Kompetensi guru juga berarti suatu kemampuan atau kecakapan yang 

terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki 

dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan fungsi profesionalnya. Dalam 

kaitannya dengan interaksi guru dan siswa maka dibutuhkan kecakapan atau 

kompetensi sosial guru. Kunandar (2007:77) mengemukakan bahwa, 

“kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik ,sesama pendidik ,tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”. Asmani 

(2009:141) menambahkan, “kemampuan sosial ini mencangkup kemampuan 

untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada 

waktu membawakan tugasnya sebagai guru”. 

Mulyasa (2015: 48-49) mengemukakan, guru sering dijadikan panutan 

oleh masyarakat, untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut 

dan berkembang di masyarakat tempat melaksanakan  tugas dan 

bertempat tinggal. Sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat, guru  perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan 

masyarakat melalui kemampuannya. Keluwesan bergaul harus dimiliki, 

sebab kalau tidak pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang 

bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat. 
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Saminanto (2012 :4) mengemukakakn bahwa, siswa merupakan aset 

penting bagi kemajuan bangsa dan Negara. Bangsa yang maju terletak 

pada kualitas Sumber Daya Manusianya. Langkah awal untuk memajukan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan membiasakan kedisiplinan 

terhadap anak . Ada macam-macam nilai pendidikan karakter yang 

didalamnya terdapat  nilai karakter dalam hubungannya dengan diri 

sendiri. Dan salah satu dari nilai karakter dalam hubungannya dengan diri 

sendiri adalah dispilin. Disiplin disini memliki arti tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.  

 

Di setiap sekolah, siswa adalah amanah yang perlu dijaga, namun di 

jaman globalisasi ini banyak siswa-siswa yang tidak disiplin serta banyak anak-

anak yang mulai tidak displin. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak siswa yang 

mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar yang ditunjukkan oleh sikap 

dan tindakannya yang tidak mentaati peraturan sekolah seperti terlambat masuk 

ke kelas, tidak memakai seragam yang rapi dan lengkap ke sekolah, tidak 

mengerjakan tugas, mengerjakan PR di kelas, tidak memperhatikan guru pada 

saat pelajaran, berkelahi dengan temannya, dan sering membolos. Perilaku 

semacam ini dapat disebakan oleh kurangnya tingkat pengawasan serta ajaran 

orang tua terhadap kedispilinan anak sejak masih kecil. Untuk itu guru sebagai 

ujung tombak pendidikan dituntut untuk dapat mengajarkan penanaman sikap 

moral terhadap anak didiknya. Penanaman sikap-sikap moral hendaknya di 

ajarkan sejak siswa masih kecil.  

Menurut Ranjan (2014: 56-57) “the factors ofeducational and physical 

facilities in schools have shown positive associations with achievement. It is also 

shows in support of the physical facilities dimension of the present study”. Hal 

tersebut diperlukan guna mengembangkan karakter kedisiplinan siswa. 

Dalam berperilaku, anak biasanya mengambil contoh tauladan dari orang 

yang dilihatnya. Maka dari itu guru sebagai orang tua kedua di sekolah harus 
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memberikan contoh yang baik kepada siswanya, seperti misalnya dalam 

kedisiplinan . 

   Hidayatullah, 2010: 17 menambahkan, guru yang memiliki makna 

“digugu dan ditiru” (dipercaya dan dicontoh) secara tidak langsung juga 

memberikan pendidikan karakter kepada peserta didiknya. Oleh karena itu 

profil dan penampilan guru seharusnya memiliki sifat-sifat yang dapat 

membawa peserta didik nya kea rah pembutakan karakter yang kuat.  

 

Dalam konteks ini guru berperan sebagai motivator karakter kedisiplinan. 

Adapun tujuan dari disiplin yaitu terhadap anak yaitu agar anak  bila bertingkah 

laku yang sesuai dengan aturan dan norma serta sesuai dengan yang diharapkan 

oleh orang tua serta masyarakat.  

Mulyasa (2015: 37-38) menambahkan, berkenaan dengan disiplin, guru 

harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas 

kesadaran profersional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan para 

peserta didik di sekolah, terutama dalam pembelajaran karena itu, dalam 

menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, dalam 

berbagai tindakan dan perilakunya . 

 

Mari (19:2012) mengemukakan, “anak-anak itu merupakan peniru 

terbesar di dunia ini, mereka terus-menerus meniru apa yang dilihat dan 

menyimpan apa yang di dengar”.  Mengingat bahwa aturan displin tampak 

memaksa  anak maka perlu diajarkan. Mengingat disiplin sangat berhubungan 

dengan nilai kualitas hidup di masa dewasa kelak, disilpin perlu dilatihkan. 

Terpaksa hanyalah terasa di tahap awal pembelajaran disiplin. Akan tetapi 

apabila perilaku disiplin ini telah terbiasa justru menjadi kebutuhan hidup (Mari, 

74:2012).  

Di SDN Taraman 1 ini sebenarnya guru telah memberikan berbagai 

motivasi agar  para siswanya disiplin. Namun dengan berbagai karakter anak 

yang beranekaragam, seringkali guru merasa kualahan untuk mengahadapinya. 

Namun dengan tekat ulet para guru di SDN Taraman 1 ini, tingkat kedisplinan 

siswa dari tahun ke tahun menjadi meningkat.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu diadakan penelitian pendidikan 

mengenai kompetensi sosial guru kelas sebagai motivator untuk membiasakan 

karakter kedisiplinan siswa. Namun  dalam hal ini penulis akan 

menspesifikkannya hanya pada kelas 5. Penilitian ini berjudul : “Analisis 

Kompetensi Sosial Guru Kelas sebagai Motivator untuk Membiasakan 

Karakter Kedisiplinan Siswa Kelas 5 Di SDN Taraman 1”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi sosial guru dapat mempengaruhi guru kelas sebagai 

motivator ? 

2. Apakah kompetensi sosial guru kelas sebagai motivator dapat 

mempengaruhi kedisiplinan siswa kelas 5 di SDN Taraman 1? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kompetensi sosial guru dapat memperangaruhi guru kelas 

sebagai motivator.  

2. Mendiskripsikan pengaruh kompetensi sosial guru kelas sebagai 

motivator terhadap kedisiplinan siswa kelas 5 di SDN Taraman 1.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan, khususnya yang 

berkaitan dengan kedisiplin siswa guna meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusianya.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada sekolah dalam rangka meningkatan mutu pendidikan,  

b. Bagi Guru 

Menambah wawasan guru, khususnya dalam kompetensi 

sosialnya sebagai pendidik untuk  membiasakan karakter kedispilinan 

terhadap siswanya. 

c. Bagi Siswa 

Memberi masukan tentang pentingnya kedisiplinan yang 

dimiliki siswa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

sebagai penerus bangsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


