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ABSTRAK

PENGARUH KONSEP DIRI DAN PERANAN GURU TERHADAP
KEDISIPLINAN SISWA KELAS XI SMA PERINTIS 2

BANDAR LAMPUNG

Oleh

Amalia Indah Safitri

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan : 1. Pengaruh konsep diri terhadap
kedisiplinan siswa kelas XI SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 2. Pengaruh konsep
peranan guru terhadap kedisiplinan siswa kelas XI SMA Perintis 2 Bandar
Lampung. 3. Pengaruh konsep diri dan peranan guru terhadap kedisiplinan siswa
kelas XI SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian ex
post facto dengan metode deskriptif survey dengan pendekatan kuantitatif yang
sampel penelitian ini berjumlah 33 responden. Teknik pengumpulan data dengan
teknik pokok angket sedangkan analisis data menggunakan regresi.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis menunjukkan bahwa : 1. Terdapat
pengaruh konsep diri siswa terhadap kedisiplinan siswa kelas XI SMA Perintis 2
Bandar Lampung. 2. Terdapat pengaruh antara peranan guru terhadap kedisiplinan
siswa kelas XI SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 3. Terdapat pengaruh antara
konsep diri dan peranan guru terhadap kedisiplinan siswa kelas XI SMA Perintis 2
Bandar Lampung.

Kata kunci : Kedisiplinan, Konsep Diri, Peranan Guru
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan

yang merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk mencetak

dan menciptakan warga negara yang memiliki sikap yang baik, bertanggung

jawab, disiplin, dan berguna bagi bangsa dan negaranya, sesuai dengan yang

di harapkan pendidikan nasional.

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang mempunyai makna tata tertib atau

ketaatan kepada peraturan. Kedisiplinan merupakan kesadaran yang muncul

dari batin terdalam untuk mengikuti dan mematuhi peraturan, nilai-nilai dan

hukuman yang berlaku disuatu lingkungan tertentu. Kedisiplinan merupakan

modal dasar dalam sebuah pembelajaran karena dengan adanya kedisiplinan

akan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran di

lingkungan sekolah. Siswa yang sudah memiliki dasar kedisiplinan yang baik

atau sudah terbiasa dengan kedisiplinan tinggi yang didapatkan dalam

pendidikan yang diterapkan orang tua dalam keluarga maka siswa akan

melakukan proses belajar dengan sadar, sukarela, dan penuh tanggung jawab,

begitu pula sebaliknya.
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Disiplin dalam belajar merupakan salah satu kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh setiap siswa agar dapat tercapai tujuan belajar di sekolah.

Akan tetapi pelanggaran terhadap kedisiplinan yang diatur dalam peraturan

yang berupa tata tertib sekolah masih sering ditemukan dilingkungan sekolah

seperti siswa membolos, datang terlambat, berkelahi, merokok dilingkungan

sekolah, dan lain-lain.

Disiplin yang dikehendaki disini adalah disiplin yang muncul karena

kesadaran bukan karena paksaan. Disiplin yang muncul karena kesadaran

disebabkan karena siswa menyadari bahwa hanya dengan disiplin akan

didapatkan kesuksesan dalam segala hal, dengan disiplin akan dapat

menghilangkan kekecewaan orang lain, dan dengan disiplinlah orang lain

dapat mengaguminya.

Kedisiplinan siswa tidak akan muncul begitu saja pada diri siswa jika tidak

didasari oleh konsep diri yang baik. Karena tanpa konsep diri yang baik dapat

menyebabkan siswa akan mematuhi dan mentaati semua peraturan di sekolah

dengan terpaksa. Hal ini dapat dikatakan bahwa sikap tersebut muncul bukan

dari kesadaran diri siswa melainkan dari paksaan untuk mematuhi peraturan

yang berlaku di sekolah. Konsep diri pada siswa merupakan suatu aspek yang

mampu memaksimalkan tingkat kedisiplinan siswa di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang disertakan dengan wawancara

singkat dengan siswa-siswi SMA Perintis 2 Bandar Lampung diketahui

bahwa tingkat kedisiplinan di sekolah tersebut tergolong masih rendah. Hal
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tersebut dapat dibuktikan dengan tabel data pelanggaran tata tertib di bawah

ini:

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Tata Tertib Seluruh Siswa Kelas XI di SMA
Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

N
o Kelas

Jenis Pelanggaran

JumlahTerla
mbat Absensi

Ribut
dalam
kelas

Berkelahi Merokok

1. XI
IPA 1

3 1 - - 1 5

2. XI
IPA 2

- 1 1 - - 2

3. XI
IPA 3

1 - - 1 - 2

4. XI
IPA 4

1 1 - - - 2

5. XI
IPA 5

2 1 1 - - 4

6. XI
IPA 6

1 1 - - 2 4

7. XI
IPS 1

- 9 1 - 7 17

8. XI
IPS 2

5 2 2 - 1 10

9. XI
IPS 3

8 12 - 1 3 24

1
0.

XI
IPS 4

3 12 - 2 5 22

Jumlah 24 40 5 4 19 92

Sumber : Dokumentasi Guru Bimbingan dan Konseling.

Berdasarkan tabel di atas, masih banyak pelanggaran yang sering dilakukan

oleh peserta didik SMA Perintis 2 Bandar Lampung, contohnya seperti

terlambat datang ke sekolah, permasalahan menyangkut absensi, menciptakan

keributan di dalam kelas, berkelahi dan merokok. Namun yang paling sering

dilanggar oleh peserta didik SMA Perintis 2 Bandar lampung ini ialah



4

mengenai absensi. Dari data di atas di ketahui bahwa jumlah pelanggaran

absensi mencapai angka 40 pada tahun 2016/2017.

Berdasarkan informasi dan data yang peneliti dapatkan, peneliti tertarik untuk

mengetahui pengaruh konsep diri dan peranan guru terhadap kedisiplinan

siswa SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

Guru yang merupakan pendidik yang professional dengan memiliki fungsi

dan tugas utama dalam jalur pendidikan formal yakni mengajar,

membimbing, mendidik, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa serta

sebagai panutan atau teladan kepada siswa dan memiliki beban moral dalam

menghadapi masalah tersebut. Sebagai guru yang syarat pendidikan nilai,

moral, yang tinggi serta menerapkan peraturan yang berlaku, sudah tentu

harus dapat memecahkan masalah kedisiplinan dalam sekolah agar para siswa

taat dan patuh terhadap peraturan dalam sekolah sehingga siswa mulai

terbiasa dan dapat menerapkan kedisiplinan, khususnya di lingkungan

sekolah dan umumnya dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Jika

masalah kurangnya dibiarkan berlarut-larut akan menjadi kebiasaan buruk

bagi siswa kedepannya, dampak jangka panjang akan menjadikan bangsa ini

menjadi bangsa yang miskin akan disiplin dan akan melahirkan warga negara

yang tidak taat, dan tertib pada peraturan yang berlaku dan akan sering

melanggar norma, hukum yang ada seperti yang kita lihat saat ini dalam

masyarakat.
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Tata Tertib SMA Perintis 2 bandar Lampung

Bentuk-bentuk peraturan sekolah SMA Perintis 2 Bandar Lampungsebagai

berikut:

a. Hadir 15 menit sebelum jam belajardimulai (belajar mulai pukul 07.30).

b. Terlambat hadir lebih dari 5 menit harus menghadap guru piket.

c. Mengenakan seragam sekolah yang ditentukan.

d. Tidak keluar masuk kelas selama jam pelajaran berlangsung.

e. Tidak hadir tiga kali berturut-turut tanpa keterangan akan dikenakan

sanksi.

f. Tidak diperkenakan 1) membawa senjata tajam, 2) berkelahi dengan

siapapun di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, 3) berbicara kotor,

menulis, mencoret-coret, merusak milik sekolah, 4) merokok di kelas,

5)terlibat dalam narkotoka, 6)berambut gondrong/diwarnai/mode serta

mengenakan sepatu warna.

g. Turut melaksanakan 10 K (Ketakwaan, Kerindangan, Keindahan,

Keamanan, Ketertiban, Kekeluargaan, Kebersihan, Keterbukaan,

Keteladanan, Kenyamanan).

h. Turut budayakan 5 S (Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun).

i. Mematuhi keputusan yang telah diputuskan oleh sekolah.

Bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib

sekolah akan dikenakan sanksi oleh pihak sekolah. Pemberian sanksi ini

bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik agar lebih

disiplin dalam menaati peraturan yang berlaku dan diharapkan peserta

didik akan jera dan tidak akan mengulanginya lagi.
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Keberadaan guru dan siswa merupakan dua faktor yang sangat penting

dimana diantara keduanya saling berkaitan. Kegiatan belajar siswa sangat

dipengaruhi oleh kegiatan mengajar guru, karena dalam proses pembelajaran

guru tetap mempunyai suatu peran yang penting dalam memberikan suatu

ilmu kepada anak didiknya.

Menyikapi permasalahan di atas, maka seoarang guru seharusnya berpikir

rasional, bagaimana solusi agar siswa tersebut ketika berada di lingkungan

sekolah selalu mentaati aturan dan lebih disiplin dalam peraturan tata tertib

sekolah, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah. Agar dapat

menyesuaikan dengan jam yang telah ditentukan. Sehingga di dalam

lingkungan sekolah memperlihatkan sikap semangat dalam mentaati aturan-

aturan yang ada di sekolah, agar kedisiplinan siswa dapat meningkat dan

siswa lebih disiplin dalam hal waktu, perbuatan maupun pekerjaan rumah

yang diberikan.

Selain kedisiplinan diperlukan juga adanya konsep diri yang baik pada diri

siswa, karena tanpa konsep diri yang baik mungkin siswa akan mematuhi atau

mentaati peraturan yang berlaku di sekolah akan tetapi secara terpaksa,

karena sikap tersebut muncul bukan dari kesadaran diri siswa melainkan

sikap tersebut muncul akibat paksaan untuk mematuhi peraturan yang

berlalaku disekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti

mengenai “Pengaruh Konsep Diri dan Peranan Guru Terhadap

Kedisiplinan Siswa SMA Perintis 2 Bandar Lampung”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan di atas, maka identifikasi

masalah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman siswa tentang pentingnya konsep diri peserta

didik.

2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dalam belajar.

3. Peran guru dalam menanamkan disiplin belajar terhadap siswa.

4. Banyaknya siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah.

5. Hubungan guru dengan siswa dalam lingkungan sekolah dalam proses

pembelajaran belum optimal.

C. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini peneliti membatasi penelitian guna mempermudah penelitian.

Peneliti hanya membatasi masalah :

1. Disiplin belajar siswa.

2. Konsep diri siswa.

3. Peranan guru.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka

rumusan masalah dalam peneliti ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh konsep diri terhadap kedisiplinan siswa SMA

Perintis 2 Bandar Lampung?

2. Apakah terdapat pengaruh peranan guru dalam kedisiplinan siswa SMA

Perintis 2 Bandar Lampung?
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3. Apakah terdapat pengaruh konsep diri dan peranan guru terhadap

kedisiplinan siswa SMA Perintis 2 Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis :

a. Pengaruh konsep diri terhadap kedisiplinan siswa SMA Perintis 2

Bandar Lampung.

b. pengaruh peranan guru terhadap kedisiplinan terrhadap siswa SMA

Perintis 2 Bandar Lampung.

c. Pengaruh konsep diri dan peranan guru terhadap kedisiplinan siswa

SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian secara teoritis berguna untuk memperbanyak khasanah

pengetahuan dan pendidikan mengenai wilayah kajian dimensi

pendidikan nilai moral pancasila, khususnya terkait permasalahan

pengaruh konsep diri dan peranan guru terhadap kedisiplinan siswa di

SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

a. Guru

Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan bagi guru SMA

agar dapat mengerti bahwa masing-masing siswa memiliki konsep



9

diri yang berbeda-beda, sehingga guru dapat menciptakan peraturan

berupa tata tertib sekolah yang lebih baik lagi guna meningkatkan

kedisiplinan siswa di sekolah.

b. Sekolah

Diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kedisiplinan

siswa.

c. Siswa

Penelitian ini berguna untuk dapat memberikan pemahaman tentang

konsep diri yang positif terhadap siswa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya

pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian dimensi pendidikan

nilai moral pancasila.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah konsep diri siswa disekolah, peranan guru, dan

kedisiplinan siswa.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah SiswaSMA Perintis 2 Bandar

Lampung.
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4. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Sekolah SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

Bertempat di jl Khairil Anwar No. 106 Durian PayungTanjung Karang

Pusat Kota Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya

surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung nomor : 6582/UN26/3/PL/2016 pada

tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017 nomor

656.A/SMA P.2/VIII/2017.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Kedisiplinan Siswa

a. Definisi Kedisiplinan Siswa

Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam

kehidupan bersama (yang melibatkan orang banyak). Disiplin memiliki

peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama siswa

dalam hal belajar karena adanya disiplin siswa mampu mengarahkan diri,

mengendalikan perilakunya, dan memiliki ketaatan dalam dirinya sendiri.

Disiplin juga memberikan kontribusi dalam kegiatan belajar karena dengan

disiplin anak memiliki semangat dan kemauan yang keras untuk belajar.

Dalam kaitan disiplin belajar di sekolah seorang siswa dalam mengikuti

kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata

tertib yang diberlakukan disekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat

berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku disekolahnya.

Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai peraturan dan tata tertib

yang berlaku disekolahnya itu biasa disebut disiplin siswa. Sedangkan

peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupa mengatur
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perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Disiplin sekolah adalah usaha

sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat

mendorong siswa unttuk berprilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan

tata tertib yang berlaku di sekolah.

Menurut Djamarah (2008 : 17) :

Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan
kehidupan pribadi dan kelompok. Tata tertib itu bukan buatan
binatang, melainkan buatan manusia sebagai pembuat dan pelaku.
Sedangkan disiplin timbul dari dalam jiwa karena adanya dorongan
untuk menaati tata btertib tersebut.

Menurut Khalsa (2008 : xix) “Disiplin merupakan bagian dari proses

berkelanjutan pengajaran atau pendidikan”.

Menurut Prijodarminto (1994 : 23) “Disiplin adalah suatu kondisi yang

tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan

ketertiban”.

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa disiplin adalah suatu sikap

dan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan siswa terhadap

peraturan, tata tertib, norma-norma yang berlaku yang ada di sekolah.

Karena dalam aplikasinya, kedisiplinan sangat berguna sebagai tolak ukur

mampu atau tidak seorang siswa dalam mentaati peraturan yang sangat

penting bagi stabilitas kegiatan.
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan.

a. Diri Sendiri

Disiplin yang muncul karena adanya kesadaran diri sendiri disebabkan

seseorang telah menyadari bahwa hanya dengan disiplinlah didapatkan

kesuksesan dalam segala hal, dengan disiplinlah dapat menghilangkan

kekecewaan orang lain, dan dengan disiplinlah orang lain mengaguminya.

b. Keluarga

Anggota keluarga juga dapat mempengaruhi kedisiplinan seseorang,

kebiasaan orang tua secara sadar maupun bawah sadar akan terekam dan

kemudian akan diikuti oleh sang anak.

c. Pergaulan di Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kedisiplinan

seseorang setelah keluarga, karena selain keluarga orang-orang yang

sehari-hari berda disekitar kita secara sadar maupun bawah sadar

merupkan pengaruh dari pembentukan kedisiplinan seseorang.

c.  Tujuan Disiplin di Sekolah

Tujuan sikap disiplin di sekolah adalah :

a. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang.

b. Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar.
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c. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan

lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh

sekolah, dan

d. Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan

bermanfaat baginya serta lingkungannya.

d.  Manfaat Kedisiplinan Sekolah

Disiplin tidak hanya diperlukan dalam berlalu lintas. Dalam belajar juga

diperlukan disiplin. Disiplin dapat melahirkan semangat menghargai waktu,

bukan menyia-nyiakan waktu berlalu dalam kehampaan. Disiplin yang

muncul karena kesadaran diri, siswa diharapkan dapat berhasil dalam

prestasi belajarnya, sebaliknya siswa yang kerapkali melanggar ketentuan

sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya.

Orang yang berhasil dalam belajar dan berkarya disebabkan mereka selalu

menempatkan disiplin di atas semua tindakan dan perbuatan. Semua jadwal

belajar yang telah disusun, mereka taati dengan ikhlas. Mereka

melaksanakannya dengan penuh semangat. Rela mengorbankan apa saja

demi perjuangan menegakkan disiplin pribadi.

Manfaat kedisiplinan adalah membuat siswa menjadi lebih tertib dan teratur

dalam menjalankan kehidupannya, serta siswa juga dapat mengerti bahwa

kedisiplinan itu amat sangat penting bagi masa depannya kelak, karena

dapat membangun kepribadian siswa yang kokoh dan bisa diharapkan

berguna bagi semua pihak. Nilai kedisiplinan dapat menuntun siswa untuk

menghargai waktu, selalu bertindak tepat waktu, efektif, dan menekankan
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semua tindakan ada tujuan dan target sesuai yang dibutuhkan. Siswa dapat

bersikap dan berperilaku yang baik, konsekuen atau tanggung jawab.

e.  Pelaksanaan Kedisiplinan di Sekolah

Dalam pelaksanaan disiplin, harus berdasarkan dari dalam diri siswa.

Karena tanpa sikap kesadaran dari diri siswa, maka apapun usaha yan

dilakukan oleh orang disekitarnya hanya akan sia-sia.

Berikut ini adalah pelaksanaan kedisplinan di lingkungan sekolah.

a. Datang kesekolah tepat waktu.

b. Rajin belajar.

c. Mentaati peraturan sekolah.

d. Mengikuti upacara dengan tertib.

e. Mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat waktu.

f. Melakukan tugas piket sesuai jadwalnya.

g. Memotong rambut jika kelihatan panjang.

h. Selalu berdoa sebelum memulai pelajaran dan masih banyak lagi.

2. Tinjauan Tentang Konsep Diri

a.  Definisi Konsep Diri

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diberi akal, maka dengan akal

manusia dapat menjalani kehidupan yang diperolehnya melalui pengetahuan

dan proses berfikir yang melalui jalur formal yaitu pendidikan di sekolah

maupun non formal.
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Konsep diri merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi

keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar di sekolah karena konsep diri

seseorang akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut.

Menurut Wasty (2006 : 185) “konsep diri adalah pikiran atau persepsi

seseorang tentang dirinya sendiri, merupakan salah satu faktor penting yang

mempengaruhi tingkah laku”.

Menurut Slameto (2010: 1) “konsep diri adalah persepsi keseluruhan yang

dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri”.

Menurut Djaali (2014 : 129) “konsep diri adalah pandangan seseorang

tentang dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan

tentang perilakunya, isi pikiran, dan perasaannya, serta bagaimana

perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa

konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita, terhadap

dirinya sendiri menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang

perilaku, isi pikiran, dan perasaannya. Dan konsep diri merupakan salah satu

faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku.

b. Pembentukan Konsep Diri

Konsep diri terbentuk melalui proses bukan faktor keturunan atau bawaan.

Seperti pendapat Djaali (2014 :130) :

Konsep diri seseoranng mula-mula terbentuk dari perasaan apakah ia
diterima dan diinginkan kehadiranhya oleh keluarganya. Melalui
perlakuan yang berulang-ulang dan setelah menghadapi sikap-sikap
tertentu dari ayah-ibu-kakak-adik ataupun orang lain di lingkup
kehidupannya, akan berkembanglah konsep diri seseorang. Konsep
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diri ini yang pada mulanya berasal dari perasaan dihargai atau tidak
dihargai. Perasaan inilah yang menjadi landasan dari pandangan atau
penilaian seseorang mengenai dirinya sendiri yang keseluruhannya
disebut “konsep diri”.

Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan

seseorang dari kecil hingga dewasa. Menurut pemikiran Erikson dalam

Djaali (2014:130) ada lima tahap pembentukan konsep diri pada

perkembangan seseorang :

a. Pada usia 1,5 – 2 tahun disebut sense of trust.
Melalui hubungan dengan orang tuanya anak akan mendapat
kesan dasar apakah orang tuanya merupakan pihak yang
dapat dipercaya atau tidak. Apabila ia yakin dan merasa
bahwa orang tuanya dapat memberi perlindungan dan rasa
aman bagi dirinya pada diri anak akan timbul rasa percaya
terhadap orang dewasa, yang nantinya akan berkembang
menjadi berbagai perasaan yang sifatnya positif.

b. Pada usia  2 - 4 tahun disebut sense of anatomy.
Yang terutama berkembang pesat pada usia ini adalah
kemampuan motorik dan berbahasa yang keduanya
memungkinkan anak menjadi lebih mandiri (autonomy).
Apabila anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan
segala sesuatu menurut kemampuan maka kemandirian anak
terbentuk.

c. Pada usia 4 – 7 tahun disebut sense of initiative.
Pada usia ini anak-anak selalu menunjukkan perasaan ingin
tahu dan mencoba-coba. Apabila anak-anak terlalu sering
mendapat hukuman karena perbuatan tertentu yang didorong
oleh perasaan ingin tahu, maka keberanian anak untuk
mengambil inisiatif akan berkurang.

d. Pada usia 7 – 12 tahun disebut sense of industry.
Masa anak ingin membuktikan keberhasilan dari usaha anak
berkompetisi dan berusaha untuk bisa menunjukkan prestasi.
Kegagalan yang berulang-ulang dapat mematahkan semangat
dan menimbulkan perasaan rendah hati.

e. Pada usia 12 tahun keatas disebut sense of identity.
Remaja biasanya sangat besar minatnya terhadap dirinya
sendiri. Biasanya mereka ingin memperoleh jawaban tentang
siapa dan bagaimana dia. Dalam menemukan jawabannya
mereka akan mengumpulkan informasi yang berhubungan
dengan konsep dirinya pada masa lalu.
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri

Terkait dengan konsep diri yang dimiliki oleh seseorang, ada beberapa

kondisi yang mempengaruhi konsep diri pada masa kanak-kanak yaitu :

kondisi fisik, bentuk tubuh, nama dan julukan, status sosial ekonomi,

lingkungan sekolah, dukungan sosial, keberhasilan dan kegagalan, seks

dan intelegensi, sedangkan kondisi yang mempengaruhi konsep diri pada

masa remaja, yaitu : usia kematangan, penampilan diri, kepatutan seks,

nama dan julukan, hubungan keluarga, teman sebaya, kreativitas, dan

cita-cita.

d. Bentuk Konsep Diri

Menurut Jacinta F. Rini (2002 : 1) konsep diri dapat dikategorikan dalam

dua kelompok dasar, yakni :

a. Konsep Diri Positif
Konsep diri positif adalah pandangan atau keyakinan
terhadap diri yang lebih optimis dan penuh percaya diri dan
selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu juga termasuk
kegagalan yang dialaminya.

b. Konsep Diri Negatif
Konsep diri negatif adalah pandangan atau keyakinan
terhadap diri yang cenderung bersikap pesemistik terhadap
kehidupan dan kesempatan yang dihadapi.

Ciri-ciri pribadi dan perilaku orang yang memiliki konsep diri yang

positif, yaitu :

a. Merasa yakin atau percaya diri akan kemampuannya untuk
menagatasi masalah yang dihadapinya.

b. Merasa setara dengan orang lain.
c. Dapat menerima pujian dari orang lain.
d. Mampu memperbaiki dirinya apabila mengaalami kegagalan.
e. Mempunyai kepedulian terhadap kepentingan orang lain.
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Ciri-ciri pribadi yang memiliki konsep diri yang Negatif :

a. Tidak mau dikritik oleh orang lain.
b. Merasa tidak disenangi, ditolak atau tidak diperhatikan oleh

orang lain.
c. Senang dipuji oleh orang lain.
d. Bersikap pesimis dalam suasana persaingan, atau pesimis

akan masa depannya.
e. Suka meremehkan atau mencela orang lain.

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil untuk memiliki konsep diri

positif, yaitu :

a. Bersikap objektif dalam mengenali diri sendiri

Jangan pernah abaikan pengalaman positif atau keberhasilan sekecil

apapun yang pernah dicapai. Lihatlah talenta, bakat, dan potensi yang

ada dalam diri dan carilah cara atau kesempatan untuk

mengembangkannya, janganlah terlalu berharap bahwa diri kita dapat

melakukan segala sesuatu secara sekaligus.

b. Hargailah diri sendiri

Tidak ada orang lain yang lebih menghargai diri kita selain diri

sendiri. Jika kita tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak mampu

memandang hal-hal baik dan positif terhadap diri sendiri, bagaimana

kita bisa menghargai orang lain dan melihat hal-hal yang ada pada

diri orang lain secara positif. Jika tidak bisa menghargai orang lain,

bagaimana orang lain bisa menghargai diri kita.

c. Jangan memusuhi diri sendiri.

Sikap menyalahkan diri sendiri secara berlebihan merupakan

pertanda bahwa ada permusuhan antara harapan ideal dan kenyataan
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diri sendiri, akibatnya akan tibul kelelahan mental dan rasa frustasi

yang dalam yang akan mengakibatkan negatif dalam dirinya.

d. Berfikir positif dan rasional.

Berfikir positif dan rasional dalam memandang segala sesuatu, baik

itu persoalan maupun terhadap seseorang. Jadi, kendalikan pikiran

kita jika pikiran itu mulai menyesatkan jiwa dan raga.

Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh cara individu memandang

dirinya sendiri. Konsep diri positif maupun negatif akan

mengarahkan bagaimana individu tersebut bereaksi terhadap orang

lain. Apabila konsep diri positif ada dalam dirinya maka tingah laku

dan penilaianya terhadap orang lain akan positif, tetapi sebaliknya

seseorang yang bertingkah laku atau berpandangan buruk terhadap

orang ain maka konsep diri negatif ada dalam dirinya.

konsep diri memiliki 3 dimensi, yaitu :

a. Pengetahuan tentang diri yaitu informasi yang dimiliki
tentang diri. Misalkan jenis kelamin, penampilan, dan
sebagainya.

b. Penghargaan bagi diri yaitu gagasan tentang
kemungkinan apa yang akan terjadi nanti.

c. Penilaian terhadap diri yaitu pengukuran tentang keadaan
diri dibandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi
pada diri. Hasil pengukuran tersebut adalah rasa harga
diri.

e. Aspek-aspek Konsep Diri

Aspek-aspek konsep diri seseorang dapat digolongkan menjadi dua

dimensi besar, yaitu :

a. Dimensi Internal
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Dimensi internal terdiri atas tiga bagian :

1. Diri identitas yaitu aspek yang paling mendasar pada konsep diri

dan mengacu pada pertanyaan “siapakah saya” dalam pertanyaan

tersebut tercakup label ataupun simbol-simbol yang dikenakan

oleh seseorang untuk menjelaskan dirinya dan membentuk

identitasnya.

2. Diri pelaku yaitu adanya keinginan pada diri seseorang untuk

melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan rangsang internal

maupun eksternal. Konsekuensi perilaku tersebut akan berdampak

pada lanjut atau tidaknya perilaku tersebut, sekaligus akan

menentukan apakah suatu perilaku akan diabstraksikan,

disimbolisasikan, dan digabungkan dalam diri identitas.

3. Diri penilai yaitu yang lebih berfungsi sebagai pengamat, penentu,

standar, penghayal, pembanding, dan terutama sebagai penilai.

Disamping fungsinya sebagai jembatan yang menghubungkan diri

identitas dengan diri pelaku.

b. Dimensi eksternal

Dimensi eksternal terdiri dari enam bagian yaitu :

1. Konsep diri fisik yaitu cara seseorang dalam memandang dirinya

sendiri dari sudut pandang fisik, kesehatan, penampilan keluar,

dan gerak motoriknya. Konsep diri seseorang dianggap positif

apabila ia memiliki pandangan positif terhadap kondisi fisiknya,

penampilannya, kondisi kesehatannya, tampan atau cantiknya,

serta ukuran tubuh yang ideal. Sebaliknya dianggapm sebagai
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konsep diri yang negatif apabila ia memandang rendah atau

memandang sebelah mata kondisi yang melekat pada fisiknya,

penampilannya, kondisi kesehatannya, kulitnya, tampan atau

cantiknya, serta ukuran tubuh yang ideal.

2. Konsep diri pribadi yaitu cara seseorang dalam menilai

kemampuan yang ada pada dirinya dan menggambarkan identitas

dirinya. Konsep diri seseorang dapat dianggap positif apabila ia

memandang dirinya sebagai pribadi yang penuh kebahagiaan,

memiliki optimisme dalam menjalani hidup, mampu mengontrol

diri sendiri, dan sarat akan potensi. Sebaliknya seseorang

dianggap memiliki konsep diri yang negatif apabila ia

memandang dirinya sebagai individu yang tidak pernah

merasakan kebahagiaan, pesimis dalam menjalani kehidupannya,

kurang memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, dan potensi

yang tidak tumbuh kembangkan secara optimal.

3. Konsep diri sosial yaitu persepsi, pikiran dan perasaan, dan

evaluasi seseorang terhadap kecenderungan sosial yang ada pada

dirinya sendiri, berkaitan dengan kapasitasnya dalam

berhubungan dengan dunia di luar dirinya, perasaan mampu, dan

berharga dalam lingkup interaksi sosialnya. Konsep diri

seseorang dapat dianggap positif apabila ia merasa sebagaipribadi

yang hangat, penuh keramahan, memiliki minat terhadap orang

lain, memiliki sikap empati, supel, merasa diperhatikan, memiliki

sikap tenggang rasa, peduli terhadap nasib orang lain, dan aktif
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dalam berbagai kegiatan sosial dilingkungannya. Sebaliknya

dapat dianggap sebagai konsep diri negatifapabila ia merasa tidak

berminat dengan keberadaan orang lain, acuh tak acuh, tidak

memiliki empati terhadap orang, tidak (kurang) ramah, kurang

peduli terhadap perasaan dan nasib orang lain, dan jarang bahkan

tidak pernah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas sosial.

4. Konsep diri moral etik yaitu berkaitan dnegan persepsi, pikiran,

perasaan, serta penilaian seseorang terhadap moralitas dirinya

terkait dengan relasi personalnyadengan tuhan, dan segala hal

yang bersifat normatif, baik nilai maupun prinsip yang memberi

arti dan arah bagi kehidupan seseorang. Konsep diri seseorang

dapat dianggap positif apabila ia mampu memandang kemudian

mengarahkan dirinya untuk menjadi pribadi yang percaya dan

berpegang teguh pada nilai-nilai moral etik, baik yang dikandung

oleh agama yang dianutnya, maupun oleh tatanan atau norma

sosial tempat dimana ia tinggal. Sebaliknya konsep konsep diri

dapat dikategorikan negatif apabila ia menyimpang dan tidak

mengidahkan nilai-nilai moral etika yang berlaku baik nilai-nilai

agama maupun tatanan sosial yang seharusnya ia patuhi.

5. Konsep diri keluarga yaitu berkaitan dengan persepsi, perasaan,

pikiran dan penilaian, seseorang terhadap keluarganya sendiri,

dan keberadaannya sendiri sebagai bagian integral dari sebuah

keluarga. Seseorang dapat dianggap memiliki konsep diri yang

positif apabila ia mencintai serta dicintai oleh keluarganya,
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merasa bahagia berada ditengah-tengah keluarganya, merasa

bangga dengan keluarga yang dimilikinya, dan mendapat banyak

bantuan serta dukungan dari keluarganya. Sebaliknya seseorang

dianggap memiliki konsep diri yang negatif apabila ia merasa

tidak mencintai dan dicintai oleh keluarganya, tidak merasa

bahagia berada ditengah-tengah keluarganya dan tidak memiliki

kebanggaan terhadap keluarganya, serta tidak banyak

memperoleh bantuan dari keluarganya.

6. Konsep diri akademik yaitu berkaitan dengan persepsi, perasaan,

pikiran, dan penilaian seseorang terhadap kemampuan

akademiknya. Konsep diri seseorang dianggap positif apabila ia

menganggap bahwa dirinya mampu berprestasi secara akademik,

dihargai oleh teman-temannya, merasa nyaman berada di

lingkungan tempat belajarnya, menghargai orang yang

memberikan ilmu kepadanya, tekun dalam mempelajari segala hal,

dan bangga dengan prestasi yang diraihnya. Sebaliknya konsep

diri seseorang dapat dianggap negatif apabila ia memandang

dirinya tidak cukup mampu berprestasi, merasa tidak disukai oleh

teman-temannya di lingkungan tempat belajar, tidak mengahargai

orang yang memberikan ilmu kepadanya, serta tidak merasa

bangga dengan prestasi yang diraihnya.
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f. Ciri-ciri Konsep Diri

Menurut Wasty (2006 : 185) bahwa ciri-ciri konsep diri adalah sebagai

berikut :

a. Terorganisasikan
Seorang individu mengumpulkan banyak individu yang
dipakai untuk membentuk persepsi tentang dirinya sendiri.
Untuk sampai pada gambaran umum tentang dirinya ia
menginformasikan itu kedalam kategori-kategori yang lebih
luas dan banyak.

b. Multifaset
Individu mengkategorikan persepsi diri itu dalam beberapa
wilayah (area) misalnya : social acceptance, psysical
attractiveness, athletic ability and academic ability.

c. Stabil
General self concept itu stabil. Perlu dicatat bahwa area self
concept bisa berubah.

d. Tersusun secara hierarkis.
e. Berkembang (Developmental)

Self concept berkembang sesuai dengan umur dan pengaruh
lingkungannya.

f. Evaluatif
Individu tidak hanya membentuk deskripsi dirinya pada
situasi yang teristimewa, tetapi juga mengadakan penilaian
terhadap dirinya sendiri. Beberapa orang murid percaya
bahwa mereka adalah murid yang sukses, sementara murid
yang lain mereka tidak layak dan merasa rendah, jika
dibandingkan dengan murid-murid satu kelasnya.

3. Tinjauan Tentang Peranan Guru

a. Pengertian Peranan

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya di

lingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran

yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai kepala

sekolah, peran sebagai guru, peran sebagai siswa, dan lain sebagainya.
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Menurut Soekanto (2009:212-213) “Peranan (role) merupakan proses

dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu

peranan.

Menurut Livinson dalam Soerjono Soekanto (2007:213) menyebutkan

bahwa peranan mencangkup tiga hal, yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam
arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan
oleh individu masyarakat sebagai individu.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang
penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong (2011:160) Peranan dapat

membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri

adalah sebagai berikut:

a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan

pengetahuan.
c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat

melestarikan kehidupan masyarakat.

Soerjono mengutip pendapat Marion J. Levy Jr dalam Abdulsyani

(2007:94) “Peranan seseorang lebih banyak menunjukan suatu proses

dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan

sosialnya .
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Berdasarkan Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan

merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang

dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau

mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

b. Pengertian Guru

Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau

model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang

tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang

dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai-nilai dasar

negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku

pendidik harus diresapi oleh nilai-nilai Pancasila.

Syaiful Bahri Djamarah (2005:31) “Guru dalam pandangan masyarakat

itu sendiri adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat

tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan yang formal saja tetapi juga

dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan non-formal seperti di masjid,

di surau/mushola, di rumah dan sebagainya”.

Guru juga merupakan pendidik profesional, yang didalam Undang-

Undang No.14 tahun 2005 dijelaskan bahwa “Guru adalah pendidikan

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah”.
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Sehingga dapat kita simpulkan “Guru” adalah suatu sebutan bagi jabatan,

posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam

bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan

sistematis.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djamrah (2005:1)

bahwa “Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah

figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan

penting dalm pendidikan”.

Kaitannya dengan dunia pendidikan, guru merupakan lembaga

kependidikan yang menjadi salah-satu tokoh dalam penyelenggaraan

pendidikan. Seperti yang ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional Tahun 2003 dijelaskan bahwa “tenaga kependidikan adalah

anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah

orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru  juga

merupakan semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk

membimbing dan membina anak didik, baik secara individual, maupun

klasikan, di sekolah maupun diluar sekolah. Dengan kata lain guru

merupakan seorang individu masyarakat yang mengabdi diri dalam dunia

pendidikan yang menjadi tokoh utama dalam pendidikan.
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c. Kode Etik Guru

Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam

melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Maka berdasarkan

Permendiknas No. 16 tahun 2007 Tentang standar kualifikasi akademik

dan kompetensi guru, berkaitan dengan Kompetensi Guru pada poin

Kompetensi Kepribadian, bahwa guru harus Menjunjung tinggi kode etik

profesi guru.

Pada dasarnya guru adalah tenaga professional di bidang kependidikan

yang memiliki tugas mengajar, mendidik, dan membimbing anak didik

agar menjadi manusia yang berpribadi Pancasila (kepribadian bangsa).

Dengan demikian, guru memiliki kedudukan yang sangat penting dan

tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau

tidaknya program pendidikan. Jika boleh dikatakan sedikit secara ideal,

baik atar buruknya suatu bangsa di masa mendatang banyak terletak di

tangan guru.

Menurut (PGRI : 1973) “Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang

disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman

sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik,

anggota masyarakat dan warga negara”. Kode Etik Guru merupakan

pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi

terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.

Kode Etik Guru berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral

yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam
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hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan

rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-

nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

Adapun Isi Pokok Kode Etik Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku

3. Mematuhi norma dan etika susila

4. Menghormati kebebasan akademik

5. Melaksanakan tridarma perguruan tinggi

6. Menghormati kebebasan mimbar akademik

7. Mengukuti perkembangan ilmu

8. Mengembangkan sikap obyektif dan universal

9. Mengharagai hasil karya orang lain

10. Menciptakan kehidupan sekolah/kampus yang kondusif

11. Mengutamakan tugas dari kepentingan lain

12. Pelanggaran terhadap kode etik guru dan dosen dapat dikenai

sanksi akademik, administrasi dan moral.

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :

1. Nilai-nilai agama dan Pancasila

2. Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
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3. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi

perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial,

dan spiritual.

Berdasarkan kode etik tersebut maka sudah jelas dalam menjalankan

kewajibanya sebagai seorang guru, guru memiliki banayak  tuntutan yang

harus ada di dalam dirinya. Hal tersebut diperhitungkan agar guru

memiliki kualitas yang baik untuk menyalurkan ilmunya pada peserta

didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

d. Pengertian Peranan Guru

Setiap kedudukan yang ada dalam suatu struktur sosial yang dipegang

oleh seseorang, maka akan ada tanggung jawab yang diemban oleh

seorang tersebut. Selain tanggung jawab, orang tersebut juga memiliki

peranan yang diperoleh dari kedudukan tersebut.

“Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan
antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu
pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang
satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.
Soekanto (2009:212-213)

Mulyasa (2005:37) berpendapat bahwa “terdapat beberapa peran guru

yaitu; guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat,

pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong

kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pembawa cerita, aktor,

emansipator, evaluator, pengawet dan sebagai kulminator.
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Begitu pula dengan guru, sebagai seorang pendidik guru memiliki

peranan dalam pendidikan.

Syaiful Bahri Djamarah (2005:43) ada beberapa peranan guru, yaitu :

1. Korektor
Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang
baik dan mana nilai yang buruk.Kedua nilai yang berbeda ini
harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di
masyarakat.Semua nilai baik harus guru pertahankan dan semua
nilai yang buruk harus guru singkirkan dari jiwa dan watak anak
didik.

2. Inspirator
Sebagai inspiratory, guru harus dapat memberikan ilham yang
baik bagi kemajuan belajar anak didik.Persoalan belajar adalah
masalahutama anak didik. Guru harus dapat memberikan
petunjuk bagaimana cara belajar yang baik.

3. Informator
Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran
untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam
kurikulum. Kesalahan informasi bisa menjadi racun bagi anak
didik.

4. Organisator
Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang
diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan
akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender
akademik, dan sebagainya.

5. Motivator
Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik
agar bergairah dan aktif belajar.Setiap saat guru harus bertindak
sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak
mustahil ada diantara anak didik yang malas belajar dan
sebagainya.Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan
memperhatikan kebutuhan anak didik.

Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, seperti

dikemukakan oleh Jumanta Hamdayama (2016 : 8) dibawah ini:

1. Peran guru sebagai pembimbing.

Sebagai pembimbing, peran ini lebih dipentingkan, karena
kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing peserta didik
menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan,
peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi
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perkembangan dirinya. Kekurangmampuan peserta didik
menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi
semakin dewasa, ketergantungan peserta didik semakin berkurang
(mandiri).

2. Peran guru sebagai fasilitator.

Guru hendaknya memberikan fasilitas yang memungkinkan
kemudahan peserta didiknya dalam belajar. Lingkungan belajar
yang menegangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan
kursi yang berantakan membuat anak malas dalam belajar.

3. Peranan guru sebagai mediator.

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai
bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial atau materil. Meida
berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses
interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan semua media itu
diharapkan dari guru yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan
pembelajaran. Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai
penengah dalam proses belajar peserta didik. Dalam diskusi, guru
berperan sebagai penengah, sebagai pengatur jalanya lalu lintas
diskusi.

4. Peran guru sebagai motivator.

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik
agar bergairah dan aktif dalam belajar. Dalam upaya memberikan
motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang
melatarbelakangi anak didik yang malas dalam belajar dan
penurunan prestasinya di sekolah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

peranan guru merupakan peranan seseorang dalam melaksanakan hak

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang guru

yang memiliki tugas yaitu pembimbing, fasilitator, mediator, motivator

serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui

jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
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B. Penelitian yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian lokal yang dilakukan oleh Edi Saputra, Program Studi PPKn

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tahun

2014 yang berjudul “Pengaruh Penguasaan Konsep Diri Siswa di Sekolah

dan Penegakkan Peraturan Terhadap Tingkat Kedisiplinan Siswa Kelas X

SMK N 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh penguasaan

konsep diri siswa di sekolah dan penegakkan peraturan terhadap tingkat

kedisiplinan siswa SMK N 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun

Pelajaran 2013/2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

deskriptif survey dengan pendekatan kuantitafif.

Berdasarkan analisi data, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh antara penguasaan konsep diri siswa di sekolah

terhadap tingkat kedisiplinan siswa kelas X SMK Negeri 1 Sukoharjo

Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014. 2. Terdapat pengaruh

antara penegakkan peraturan terhadap tingkat kedisiplinan siswa kelas X

SMK Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014.

3. Terdapat pengaruh antara penguasaan konsep diri siswa di sekolah dan

penegakkan peraturan terhadap tingkat kedisiplinan siswa kelas X SMK

Negeri 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014.
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti terdahulu yang relevan

pada variabel terikatnya yaitu kedisiplinan siswa, sedangkan perbedaannya

terletak pada variabel bebasnya, pada penelitian relevan sebelumnya

variabel bebasnya (X1) yaitu penguasaan konsep diri, (X2) penegakan

peraturan sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya adalah (X1) yaitu

konsep diri, dan (X2) peranan guru.

C. Kerangka Pikir

1. Konsep diri berpengaruh terhadap sikap disiplin siswa di sekolah, karena

konsep diri merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi

tingkah laku. Melalui konsep diri yang baik pada siswa dapat menghasilkan

tingkah laku yang baik pula, kaitanya denegan kedisiplinan siswa di

sekolah.

2. Selain konsep diri pada siswa dibutuhkan juga peranan guru terhadap

kedisiplinan siswa di sekolah, karena peranan guru merupakan peranan

guru dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya sebagai seorang guru yang memiliki tugas yaitu mendidik,

mengajar, membimbing, fasilitator, mediator, motivator dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

di sinilah kenapa konsep diri dan peranan guru bisa bepengaruh terhadap

kedisiplinan siswa. Konsep diri dan peranan guru yang baik akan

membantu timbulnya kedisiplinan siswa yang baik, namun sebaliknya

konsep diri dan peranan guru yang kurang baik akan membuat kedisiplinan

siswa menjadi rendah .
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Kedisiplinan Siswa

(Y)

1. Ketaatan

2. Kepatuhan

3. Kesetiaan

4. Ketertiban

5

Konsep Diri (X1)

1. Konsep Diri Positif

2. Konsep Diri Negatif

Peranan Guru

(X2)

1. Fasilitator

2. Motivator
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d. Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas, maka dalam penelitian ini

hipotesis penelitian di tetapkan sebagai berikut :

1. Ho : Tidak ada pengaruh konsep diri terhadap kedisiplinan siswa kelas XI

SMA Perintis 2 Bnadar Lampung.

Ha : Ada pengaruh konsep diri terhadap kedisiplinan siswa kelas XI SMA

Perintis 2 Bnadar Lampung.

2. Ho : Tidak ada pengaruh peranan guru terhadap kedisiplinan siswa kelas

XI SMA Perintis 2 Bnadar Lampung.

Ha : Ada pengaruh peranan guru terhadap kedisiplinan siswa kelas XI

SMA Peintis 2 Bandar Lampung.

3. Ho : Tidak ada pengaruh konsep diri dan peranan guru terhadap

kedisiplinan siswa kelas XI SMA Peintis 2 Bandar Lampung.

Ha : Ada pengaruh konsep diri dan peranan guru terhadap kedisiplinan

siswa kelas XI SMA Peintis 2 Bandar Lampung.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, hal yang diungkap oleh peneliti adalah bagaimana

pengaruh konsep diri, peranan guru terhadapkedisiplinan siswa SMA Perintis

2 Bandar Lampung.Penelitian ini termasuk jenis penelitian ex-post facto.

Penelitian ex-post facto dikarenakan penelitian ini menggunakan data

berdasarkan angket dan dokumentasi berupa kedisiplinan siswa SMA

Perintis 2 Bandar Lampung.Adapun metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif survey dengan pendekatan

kuantitatif yaitu pendekatan yang dimungkinkan melakukan pencatatan

eksak dan menganalisis datanya menggunakan perhitungan statistik.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi.

Penggunaan metode deskriptif survey dengan pendekatan kuantitatif dan

dengan teknik analisis korelasi sangat tepat sebab sasaran kajian penelitian

ini berupa pengaruh konsep diri dan peranan guru terhadap kedisiplinan

siswa SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

B. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian adalah suatu bentuk upaya persiapan sebelum melakukan

penelitian yang sifatnya sistematis, yaitu meliputi perencanaan prosedur dan

teknis pelaksanaan lapangan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang akan
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dilaksanakaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun

langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan secara garis besar adalah

sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

mengajukan judul skripsi kepada dosen pembimbing akademik Bapak Dr.

Irawan Suntoro,M.S. yang terdiri dari dua alternatif judul. Setelah salah

satu judul disetujui, langkah selanjutnya adalah mengajukan judul tersebut

kepada Ketua Program Studi PPKn Bapak Hermi Yanzi, S.Pd.,M.Pd. pada

tanggal 3 Oktober 2016. Pada tanggal 20 Oktober 2016 judul tersebut

disetujui sekaligus disahkan kemudian ditetapkan dosen pembimbing

utama dan dosen pembimbing pembantu yang akan membimbing selama

penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah pengajuan judul skripsi disetujui oleh pembimbing akademik dan

Ketua Program Studi PPKn, penulis mendapatkan surat izin penelitian

pendahuluan dari Dekan FKIP Unila pada tanggal 25 Oktober 2016

No.6582/UN26/3/PL/2016. Maka hal selanjutnya adalah melakukan

penelitian pendahuluan di sekolah SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mengetahui lokasi

dan keadaan tempat penelitian, memperoleh data serta mendapatkan

gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka
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menyusun proposal penelitian yang ditunjang dengan beberapa literatur

dan arahan dari dosen pembimbing. Kemudian langkah selanjutnya adalah

diadakan seminar proposal pada tanggal 13 April 2017.Seminar proposal

ini bertujuan untuk memperoleh saran dan kritikan dari berbagai pihak

demi kesempurnaan dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Penulis mengajukan rencana penelitian dengan menggunakan angket yang

akan disebar kepada 33 responden. Setelah disetujui angketnya oleh

pembimbing I dan II, maka penulis selanjutnya mengadakan penelitian

yang dilakukan di sekolah SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada tanggal

17 Juli 2017 sampai dengan selesai.

4. Penyusunan Alat Pengumpul Data

Penyusunan alat pengumpul data menggunakan angket yang ditujukan

kepada responden yang berjumlah 33 siswa kelas XI IPS 3 SMA Perintis

2 Bandar Lampung, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 28 item soal

dengan alternatif tiga (3) jawaban. Langkah-langkah yang penulis lakukan

untuk menyusun angket tersebut yang dapat dideskripsikan sebagai

berikut:

1. Membuat kisi-kisi angket tentang pengaruh konsep diri dan peranan

guru terhadap kedisiplinan siswa.

2. Membuat item-item pertanyaan angket tentang pengaruh konsep diri

dan peranan guru terhadap kedisiplinan siswa yang berjumlah 28 soal.
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3. Melakukan konsultasi angket yang akan digunakan untuk penelitian

kepada pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan

persetujuan.

4. Setelah angket disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II,

angket siap untuk diuji reliabilitasnya dengan cara disebar kepada

sepuluh (10) orang diluar responden, dan setelah itu angket diberikan

kepada responden yang berjumlah 33 orang.

5. Pelaksanaan penelitian

Pelaksaan penelitian di lapangan dengan mambawa surat izin penelitian

dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung dengan Nomor: 5379/UN26.13/PN.01.00/2017. Setelah

mendapat surat pengantar dari Dekan, selanjutnya penulis mengadakan

penelitian yang dilaksanakan pada 27 Juli 2017.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:117) “Populasi adalah keseluruhan

subjek penelitian”, sedangkan menurut Abdurahmat Fathoni (2011:103)

“populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan

diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel

penelitian”. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian adalah siswa

kelas XI IPS 3 SMA Perintis 2 Bandar Lampung.
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Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas XI IPS 3 SMA Perintis 2 Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah

XI IPS 3 12 21 33 Siswa

Sumber :Data Peserta Didik SMA Perintis 2 Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang nyata dan memiliki karakteristik

tertentu yang mewakili populasi. Berdasarkan pendapat Suharsimi

Arikunto (2009:131) “sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi

yang akan diteliti”.  Untuk pengambilan sampel penelitian ini berpedoman

pada pendapat yang menyatakan : “Untuk ancer-ancer, jika subjek kurang

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Dan jika subjeknya lebih dari 100 diambil 10-15 %

atau 20-25% ataupun lebih” (Suharsimi Arikunto 2002:107). Karena

jumlah sampel ini kurang dari 100 maka sampel dari penelitian ini adalah

keseluruhan sampel yang ada yaitu sebanyak 33 siswa.

D. Variabel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:96) variabel penelitian didefinisikan

sebagai suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu

penelitian.Menurut Sumadi Suryabrata (2002:72) “variabel penelitian adalah

segala sesuatu yang akan menjadi pengamatan penelitian. Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Konsep diri  dan Peranan

guru(X)
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1. Konsep diri (X1)

2. Peranan guru (X2)

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kedisiplinan siswa (Y).

E. Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu

konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus

menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya.

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan

mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini

membahas tentang:

a. Konsep Diri

Konsep diri adalah pandangan danperasaan tentang diri terhadap dirinya

sendiri menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilaku, isi

pikiran, dan perasaannya, serta bagaimana perilakunya tersebut

berpengaruh terhadap orang lain.

b.Peranan Guru

Peranan guru merupakan peranan guru dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang guru yang

memiliki tugas yaitu sebagai pembimbing,fasilitator, mediator,

motivatorpeserta didik pada pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
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c. Kedisiplinan Siswa

Disiplin adalah suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan

dan kepatuhan siswa terhadap peraturan, tata tertib, norma-norma yang

berlaku yang ada di sekolah.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Konsep Diri

Penilaian terhadap cara memahamiatau komitmen siswa untuk

menggunakan pengetahuan, pikiran untuk taat atau tidak pada peraturan

tata tertib di sekolah. Diukur melalui indikator konsep diri positif dan

konsep diri negatif. Yang diukur melalui indikator penilaian konsep diri

positif dan konsep diri negatif.

b. Peranan Guru

Peranan guru dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya sebagai seorang guru yang memiliki peran sikap

yaitu pembimbing, fasilitator, mediator, motivator dalam pembelajaran

di kelas. Diukur melalui indikator pembimbing, fasilitator, mediator,

motivator. Yang diukur melalui indikator penilaian :

1. Sangat Berperan

2. Berperan

3. Kurang Berperan



45

c. Kedisiplinan Siswa

Kedisiplinan siswa merupakan penilaian sikap dan tingkah laku siswa

yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap peraturan

tata tertib di sekolah. Diukur melalui indikator ketaatan, kepatuhan

kesetiaan. Yang diukur melalui indikator penilaian :

1. Tinggi

2. Sedang

3. Rendah

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pokok

a. Angket

Menurut Abdurahmat Fathoni (2011:111) “Angket adalah teknik

pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner (daftar

pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti yang

dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum”.

Sasaran angket adalah siswa-siswi SMA Perintis 2 Bandar

Lampung.Responden memilih jawaban yang telah disediakan sesuai

dengan keadaan subjek. Setiap item memiliki tiga alternatif jawaban

yang masing-masing mempunyai skor bobot berbeda-beda, Menurut

Nazir (1999: 403) yaitu :

1. Jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor tiga

(3)

2. Jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau

skor dua (2)
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3.  Jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau

skor satu (1)

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan

informasi-informasi secara langsung pada objek penelitian untuk

menunjang data penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh

Abdurrahmat Fathoni (2011:105) “wawancara adalah teknik

pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung

satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai

dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara”. Metode wawancara

yang digunakan oleh penelitian bertujuan untuk menunjang hasil

angket yang belum lengkap.

b. Observasi

Teknik ini digunakan untuk menemukan dan memperoleh data berupa

bahan-bahan tertulis mengenai informasi-informasi dan data-data lain

yang relevan.Teknik ini digunakan dengan mencatat data tertulis

tentang keadaan siswa berupa catatan kasus dan catatan prilaku sehari-

hari disekolah, jumlah anak yang melanggar aturan sekolah di SMA

Perintis 2 Bandar Lampung.Sumber data ini diperoleh dari data buku

kasus siswa atau catatan perilaku siswa di SMA Perintis 2 Bandar

Lampung.
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c. Study Kepustakaan

Study kepustakaan adalah dengan membaca buku-buku atau majalah

serta berbagai referensi yang menunjang guna mendapatkan dasar

teori yang digunakan dalam penelitian ini.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas menurut Arikunto (2014:211) “Validitas adalah suatu

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan

sesuatu instrument.Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai

validitas tinggi.Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti

memiliki validitas rendah”. Validitas item soal dalam penelitian ini

ditentukan melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan

indikator-indikator yang dipakai.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data

karena instrumen tersebut sudah baik.Penelitian yang menggunakan uji

coba angket, memerlukan suatu alat pengumpul data, yaitu uji

reliabilitas.

Menurut Arikunto (2006:178) menyatakan bahwa “untuk menumbuhkan

kemantapan alat pengumpulan data maka akan digunakan uji coba

angket, reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen tersebut sudah

baik”.
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Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket atau menguji cobakan kepada 10 orang di luar

responden.

2. Untuk menguji reabilitas angket digunakan teknik belah dua, ganjil

dan genap.

3. Mengkoreksi kelompok ganjil dan genap dengan korelasi Product

Moment yaitu:

= ∑ − (∑ ). (∑ ){ ∑X − (∑ )²}{ ∑ Y − (∑ )²}
Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara gejala X dan Y

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

N = Jumlah responden X dan Y yang mengisi kuisioner

(Sutrisno Hadi ,1989:318).

4. Untuk mengetahui kofesien reabilitas seluruh item angket digunakan

rumus Sperman Brown:

)(1

)(2

gg

gg
xy r

r
r




Keterangan :

rxy = Koefisien reliabelitas seluruh item

rgg = Koefisien korelasi item ganjil dan genap

(Sutrisno Hadi , 1989:318).
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5. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas. Adapun

kriteria reliabilitas menurut Masane Mallo (1989:139) adalah sebagai

berikut:

0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas rendah

H. Pelaksanaan Uji Coba Angket

1. Analisis Validitas Angket

Untuk mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi

dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II.Setelah dinyatakan

valid, maka angket dapat digunakan sebagai alat pengumpul data dalam

penelitian.

2. Analisis Reliabilitas Angket

Sebuah alat ukur dinyatakan baik apabila memiliki reliabilitas yang

baik.Hal ini dimaksudkan agar ketepatan alat ukur ini sangat berpengaruh

dalam menemukan layak atau tidaknya suatu alat ukur untuk digunakan

dalam penelitian ini, maka peneliti mengadakan uji coba angket kepada

10 orang di luar responden dengan teknik item ganjil genap.Dalam

pengolahan digunakan rumus Product Moment yang kemudian

dilanjutkan dengan rumus Sperman Brown.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk menguji

reliabilitas angket dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Mengadakan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden

2. Dari hasil uji coba angket tersebut dikelompokkan ke dalam item

ganjil dan genap, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden Untuk Item
Ganjil (X)

No

.

Nomor item ganjil

Skor
1 3 5 7 9 11 13 15 17

1

9

2

1
23

2

5

2

7

1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 36

2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 35

3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 37

4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 40

5 3 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 34

6 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 2 3 34

7 2 3 2 1 2 1 3 1 3 3 3 2 3 3 32

8 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 35

9 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 38

10 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40

∑x 361

Sumber: Analisis Data Uji Coba Angket Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.2 diketahui ∑x = 361 yang merupakan hasil dari

penjumlahan skor ujicoba angket kepada 10 orang di luar responden

dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam

tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap

(Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian.
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Tabel 3.3 Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden
UntukItemGenap (Y)

No.

Nomor item genap

Skor
2 4 6 8 10 12 14 16 18

2

0

2

2

2

4

2

6

2

8

1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 36

2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 35

3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 37

4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 39

5 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 34

6 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 1 3 34

7 2 1 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 33

8 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 34

9 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 36

10 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38

∑Y 356

Sumber : Analisis data primer hasil uji coba angket

Dari tabel 3.3 diketahui ∑Y = 356 yang merupakan hasil dari penjumlahan

skor ujicoba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator

item genap. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji

coba angket antara item ganjil (X) dengan Item genap (Y) untuk mengetahui

besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian.

Setelah diketahui hasil penjumlahan skor dari item ganjil dan genap,

langkah selanjutnya adalah membuat tabel kerja antara item ganjil dan item

genap untuk kemudian diolah menggunakan rumus Product Moment.



52

Tabel 3.4 Tabel Kerja Item Ganjil (X) dan Item Genap (Y)
dari Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden

No. X Y X2 Y2 XY

1 36 36 1296 1296 1296

2 35 35 1225 1225 1225

3 37 37 1369 1369 1369

4 40 39 1600 1521 1560

5 34 34 1156 1156 1156

6 34 34 1156 1156 1156

7 32 33 1024 1089 1056

8 35 34 1225 1156 1190

9 38 36 1444 1296 1368

10 40 38 1600 1444 1520

Jumlah 361 356 13095 12708 12896

Tabel 3.4 merupakan hasil dari penggabungan skor uji coba angket kepada

10 orang di luar responden dengan indikator item ganjil (X) dengan genap

(Y). Hasil keseluruhan dari tabel tersebut akan dikorelasikan menggunakan

rumus Product Moment untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi

instrumen penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka

dikorelasikan untuk menegtahui reliabilitas dengan rumus Product Moment

sebagai berikut.
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= ∑ − (∑ ) (∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Diketahui:

∑X = 361 ∑X2 = 13095

∑Y = 356 ∑Y2 = 12708

∑XY = 12896 N = 10

Dengan rumus diatas, maka data yang telah diketahui di masukan untuk

membuktikan reliabilitas dalam rumus tersebut.

= 10. 12896 − (361). (356){10. 12896 – (361) }{10. 12708 − (356) }
= 128960 − 128516{130950 − 130321}{127080 − 126736}
= 444{629}{344}
= 444√216376
= 444465,162
= 0,95

Maka untuk mengetahui kofisien reliabilitasnya digunakan rumus Sperman

Brown, sebagai berikut:
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= 21 +
= 2(0,95)1 + 0,95
= 1,91,95
= 0,97

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan

menggunakan kriteria sebagai berikut:

0,90 - 1,00 : Reliabilitastinggi

0,50 - 0,89 : Reliabilitassedang

0,00 - 0,49: : Reliabilitasrendah

Hasil perhitungan tersebut dapat diketahui = 0,97. Selanjutnya indeks

reliabilitas termasuk kriteria 0,90 – 1,00 merupakan reliabilitas tinggi

berarti angket yang digunakan dalam penelitian ini memiliki

reliabilitastinggi. Dengan demikian angket memenuhi syarat dan dapat

digunakan untuk mengadakan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan kedalam bentuk yang

lebih mudah untuk dipahami. Analisis data dalam penelitian ini

dilakukan secara regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga
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dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi

antarvariabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah

selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel

itu berhubungan atau dapat diramalkan.

Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara

dua variabel atau lebih. Selain itu analisis regresi berguna untuk

mendapatkan pengaruh antar variabel prediktor terhadap variabel

kriteriumnya. Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan

menganalisis data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh

SutrisnoHadi  (1986:12) yaitu:

1. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval

yaitu :

I  =
K

NRNT 

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

2. Selanjutnya menggunakan rumus presentase yang dikemukakan oleh

Sutrisno Hadi, yaitu :

P = × 100%
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Keterangan :

P = Besarnya Presentase

F = Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

(Mohammad Ali,1985:184)

Untuk menafsirkan banyaknya presentase menggunakan rumus

Suharsimi Arikunto (1998:196) yang diperoleh digunakan kriteria

sebagai berikut :

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55%   = KurangBaik

0% - 39%    = TidakBaik

3. Pengujian hipotesis secara sendiri-sendiri

Koefisien-koefisien regresi a dan b untuk regresi linier, dapat

dihitung dengan rumus:

Y = A + Bx

Keterangan:

Y =   subjek dalam variabel yang diprediksi

A  =    nilai intercept (konstanta) harga Y jika X = 0

B = koefisien arah regresi penentu ramalah (prediksi) yang

menunjukkan nilai peningkatan atau penurunan variabel Y
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X =     subjek pada variabel bebas yang mempunyai nilai

tertentu.

Setelah menguji hipotesis regresi linier sederhana dilanjutkan dengan

uji signifikan dengan rumus sebagai berikut :

t0=

Kriteria penguji hipotesis yaitu:

Jika thitung>  ttabel maka Hoditolak

Jika thitung<  ttabel maka Hoditerima.

Ttabel diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang ( 1- α) dengan

α = 0,005 dan dk = n – 2 (Sudjana, 2005: 349).

4. Selanjutnya data akan diuji dengan menggunaka rumus regresi

berganda, hal ini dilakukan untuk mengetahui tentang pegaruh

variable-variable bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap

variable terikat ( variable tak bebas) dengan prosedur analisis sebagai

berikut:

Y = a + b1Y1 + b2Y2

Keterangan:

Y = Variabel dependen

a =Harga konstanta

b1= Koefisien regresi pertama

b2 = Koefisien regresi kedua

Y1 = Variabel independen pertama
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Y2 = Variabel independen kedua

(Sudjana,2005: 347)

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan uji determinasi X

dengan rumus sebagai berikut :

Model Summary

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Selanjutnya untuk membedakan dengan korelasi antara dua variabel

X dan Y, yang dinyatakan dengan r, maka untuk mengukur derajat

hubungan antara tiga variabel atau lebih digunakan simbol R

ditentukan oleh rumus:

R2 = ∑
Keterangan:

R2 = nilai koefisien determinasi

Jkreg = jumlah kuadrat regresi

∑y2 = jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y

Basrowi (2010:181)
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, khususnya

analisis data yang telah diuraikan mengenai pengaruh konsep diri dan peranan

guru terhadap kedisiplinan siswa di sekolah, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Ada pengaruh konsep diri siswa terhadap kedisiplinan siswa kelas XI

SMA Perintis 2 Bandar Lampung dengan kontribusi hasil sebesar 0,217

atau 21,7%.

2. Ada pengaruh antara peranan guru terhadap kedisiplinan siswa kelas XI

SMA Perintis 2 Bandar Lampung dengan kontribusi hasil sebesar 0,132

atau 13,2%.

3. Ada pengaruh antara konsep diri dan peranan guru terhadap kedisiplinan

siswa kelas XI SMA Perintis 2 Bandar Lampung dengan kontribusi hasil

sebesar 32,1%.



80

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan berdasarkan pengamatan penulis,

maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi siswa diharapkan mampu menerapkan sikap disiplin dengan baik

sesuai dengan peraturan tata tertib yang diterapkan di sekolah. Dengan

memamtuhi peraturan siswa dapat menciptakan keamanan dan

kenyamanan bagi dirinya sendiri maupun siswa lain yang berada di

lingkungan sekolah sehingg atercipta lingkungan yang aman serta

nyaman untuk belajar.

2. Bagi guru agar saling mendukung dan bekerja sama dalam meningkatkan

konsep diri siswa, karena konsep diri mempunyai hubungan dalam

meningkatkan kedisiplinan siswa, serta memberikan perhatian lebih

kepada siswa dengan memberikan peranan terhadap peserta didik seperti

halnya sebagai fasilitator, motivasi dan nasehat yang baik sehingga siswa

memiliki konsep diri positif dan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa

di sekolah. guru untuk memberikan motivasi dan kesadaran akan

pentingnya kedisiplinan itu dengan cara mengembangkan pikiran dan

pemahaman serta perasaan positif siswa tentang manfaat disiplin bagi

perkembangan diri dan mengembangkan keterampilan diri siswa agar

memiliki disiplin, mengembangkan pemahaman dan perasaan positif

siswa tentang aturan dan manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan,



81

guru juga harus terus mensosialisasikan kepada siswa tentang pentingnya

kedisiplinan melalui pembinaan dan keteladanan.

3. Bagi sekolah agar dapat memberikan peraturan yang dapat mengatur

siswa serta sanksi yang dapat membuat siswa itu merasa jera, sehingga

apabila siswa yang melanggar peraturan tata tertib akan merasa kapok

dan mendapatkan pelajaran yang dapat mendidik siswa menjadi lebih

baik serta menjamin bahwa siswa tersebut tidak akan mengulanginya

kembali.
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