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SARI 

Yani, Dwi Wahyu Winda. 2016. Keteladanan Guru Pkn Sebagai Model 

Pembinaan Kedisiplinan Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 1 Demak. Skripsi. 

Jurusan Politik dan Kewarganegraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Prof.Dr. Suyahmo, M.Si, dan Noorochmat Isdaryanto, S.S,M.Si. 147 

Halaman 

Kata Kunci: Keteladanan, Model, Disiplin 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena guru merupakan sosok yang digugu 

dan di tiru dalam setiap sikap dan perilakunya oleh siswa termasuk dalam hal 

kedisiplinannya. Untuk menularkan kedisiplinan pada anak didiknya, guru harus 

menjadi model panutan yang dapat di contoh dalam setiap sikap dan perilakunya. 

Disiplin digunakan untuk membentuk sikap taat dan sadar siswa terhadap suatu 

aturan yang berlaku baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. 

Sehingga guru perlu menanamkan karakter disiplin dalam diri anak didiknya. 

karakter disiplin dibutuhkan dalam upaya melatih tanggung jawab dan 

kemandirian siswa yang nantinya akan berguna bagi keberhasilan siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diadakan penelitian mengenai 

kondisi kedisiplinan siswa, penegakan kedisiplinan, dan kedisiplinan yang ditiru 

siswa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan (1) kondisi 

kedisiplinan siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Demak, (2) persepsi diri guru PKn 

dan upaya dalam penegakan kedisiplinan di sekolah, (3) kedisiplinan apa sajakah 

yang di tiru oleh siswa kelas VIII dari guru PKn. 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Fokus penelitian pertama mengetahui kondisi kedisiplinan siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Demak; persepsi diri Guru PKn dan upaya dalam 

penegakan kedisiplinan di sekolah; dan kedisiplinan yang ditiru oleh siswa kelas 

VIII dari Guru PKn. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik analisis 

deskriptif. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kondisi kedisiplinan siswa 

kelas VIII belum maksimal dan kedisiplinan yang paling dominan pada kelas VIII 

yaitu disiplin waktu; (2) Kedisiplinan waktu dan ibadah merupakan persepsi diri 

PKn kelas VIII di SMP Negeri 1 Demak; (3) Kedisiplinan yang ditiru siswa pada 

diri guru PKn kelas VIII berupa kedisiplinan sikap guru dalam berpakaian rapi 

dan disiplin waktu.  

Dari hasil penelitian diatas, hal yang disarankan  peneliti adalah (1) bagi 

siswa yang belum disiplin, untuk lebih meningkatkan kedisiplinannya lagi dengan 

cara belajar mematuhi peraturan yang telah di buat oleh pihak sekolah;(2) bagi 

Guru PKn, untuk meningkatkan kembali empat kompetensi seorang guru 

khususnya aspek kepribadian,(3) bagi SMP Negeri 1 Demak  untuk memberikan 

sanksi yang tegas kepada siswa yang tidak  mematuhi tata tertib sekolah.
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ABSTRACT 

Yani, Dwi Wahyu Winda. 2016. Exemplary Civic Education Teacher as the 

Student Discipline Developmental Model of Eighth Grade Students of SMP Negeri 

1 Demak. Final Project, Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social 

Science, Semarang State University. First Advisor: Prof.Dr. Suyahmo, M.Si. 

Second Advisor: Noorochmat Isdaryanto, S.S, M.Si. 147 Pages 

Keywords: Exemplary, Model, Discipline 

 

This research is motivated by the reason, teachers are the figures which are 

digugu and ditiru (followed and imitated) by the students for their attitudes and 

behaviors including in terms of discipline. To transmit discipline to students, 

teachers should be a good role model in each of their attitudes and behaviors. 

Discipline is implemented to shape up the obedience and consciousness towards 

certain rule that is applied in the family, school, and society. So, teachers need to 

cultivate the character of discipline to their students. It is needed as an effort to 

train the responsibility and the independence of students which will be very useful 

for their success. Based on that reason, there should be a research which concerns 

about conditions of students discipline, enforcement of discipline, and discipline 

which is followed by students. This study aims to find out and describe (1) the 

condition of discipline in the eighth grade of SMP Negeri 1 Demak, (2) Civics 

teachers’ perception on discipline enforcement at school, (3) what kind of 

disciplines which are imitated from the Civics teacher by the eighth grade 

students. 

The research method used in this study was qualitative research. The first 

focus was to find out the discipline condition of the eighth grade students of SMP 

Negeri 1 Demak; Civics teacher perception and efforts in enforcing discipline at 

school; and discipline which is imitated by the eighth grade students from Civics 

teacher. The data were collected by conducting observation, interview, and 

documentation. Besides, the analyzing technique used in this study was 

descriptive analysis.  Then, the test of validity used data triangulation. 

The result of this study shows that (1) the disciplinary condition of the 

eighth grade students has not been maximum yet, and the discipline which is 

dominating in the eighth grade is the time discipline, (2) time discipline and 

discipline of worshiping are the eighth grade civic teachers’ perception in SMP 

Negeri 1 Demak, (3) the discipline which is imitated by students in the eighth 

grade civic teachers are in the terms of well dressed and time punctuation. 

From the results above, the researcher suggests that (1) for students who 

do not have the awareness of the importance of discipline, they should improve 

their discipline, (2) for Citizenship teachers, to improve the competence of a 

teacher's back four particular aspects of personality, (3) for the SMP Negeri 1 

Demak to give strict sanctions for students who do not abide by the school rules.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh bagi kemajuan 

suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik diharapkan mampu mencetak 

generasi penerus yang berkualitas nantinya. Dalam UU No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional di tegaskan bahwa Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Ki Hajar Dewantara dalam (Munib,2012:30) yang menyatakan bahwa: 

“Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan 

tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intelek), dan tubuh anak”. 

Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang 

tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
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bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang dicita-citakan tersebut diperlukan adanya peran penting 

seorang guru dalam meningkatkan kualitas suatu pendidikan. 

Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Pasalnya, bangsa yang 

maju tidak lepas dari campur tangan dan peran penting seorang guru. 

Secanggih dan semaju apapun fasilitas sekolah, namun jika tidak di sertai 

dengan kualitas guru yang unggul maka tujuan dari pendidikan yang 

dicita-citakan tersebut akan mustahil untuk diwujudkan. Sebagai seorang 

pendidik, guru diharapkan tidak hanya mampu menyampaikan ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge) kepada siswanya semata, akan tetapi 

juga diharapkan mampu mengajarkan nilai-nilai karakter kepada siswanya 

khususnya keteladanan dan kedisiplinan seorang guru. 

Disiplin sangat penting bagi kehidupan dan perilaku siswa. 

Disiplin adalah kunci awal kesuksesan siswa dalam menyelesaikan 

pendidikannya. Dalam buku pendidikan karakter strategi mendidik anak di 

zaman global F. W. Foerster dalam (Koesoema,2011:233) menyatakan 

bahwa: 

“Keseluruhan ukuran bagi tindakan-tindakan yang menjamin 

kondisi-kondisi moral yang diperlukan sehingga proses pendidikan 

berjalan lancar dan tidak terganggu. Adanya kedisiplinan dapat 

menjadi semacam tindakan preventif dan menyingkirkan hal-hal 

yang membahayakan hidup kaum muda”.  
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Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya 

kedisiplinan tersebut bagi peserta didik. Dengan disiplin akan membuat 

siswa memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga 

merupakan suatu proses kearah pembentukan watak yang lebih baik.  

Rachman (1999) dalam penelitian anam,dkk (2014) menyatakan: 

“Disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental 

individu atau masyarakat dalam membangun kepatuhan dan 

ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan 

dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya”. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, disiplin digunakan 

dalam membentuk sikap taat dan sadar siswa pada peraturan yang berlaku 

baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan 

disiplin siswa akan belajar dalam berperilaku dan mengatur dirinya 

sendiri, sehingga para siswa akan memahami pentingnya kedisiplinan 

tersebut.  

Hurlock (1978: 83) menyatakan bahwa: 

“Anak membutuhkan disiplin, bila mereka ingin bahagia, dan 

menjadi orang yang baik penyesuaiannya. Melaui disiplinlah 

mereka dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima 

masyarakat, dan sebagai hasilnya diterima oleh anggota kelompok 

sosial mereka.” 

Penjelasan diatas bermakna bahwa disiplin sangat penting 

kaitannya dengan kehidupan seseorang. Dengan disiplin seseorang akan 

mudah dalam meraih keberhasilan, karana disiplin merupakan kunci awal 

dalam meraih kesuksesan. Siswa yang disiplin akan mampu meraih masa 

depan yang lebih cerah kedepannya, bila mereka memiliki kesadaran akan 

pentingya disiplin tersebut. 
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Sesuai dengan survey awal yang dilakukan oleh penulis, kenyataan 

kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 Demak dilapangan ditemukan bahwa 

masih adanya sebagian siswa yang tidak memiliki kesadaran dalam 

menerapkan disiplin sekolah. Tingkat kedisiplinan siswa umumnya masih 

tergolong cukup kurang. Hal ini dapat dilihat dari buku catatan 

pelanggaran siswa setiap harinya. Pelangaran kedisiplinan yang kerap 

dilakukan siswa diantaranya siswa terlambat datang ke sekolah, tidak 

memakai atribut sekolah lengkap, tidak mengikuti upacara bendera, tidak 

mengumpulkan tugas tepat waktu, dan lain sebagainya. Melihat sikap 

disiplin siswa yang masih rendah dalam menaati peraturan yang diberikan 

oleh sekolah, hal ini dikarenakan adanya mentalitas yang lemah dari dalam 

diri siswa tersebut.  

Koentjaraningrat (1987:74) menyatakan ada empat cara untuk 

merubah mentalitas lemah dan membina suatu mentalitas yang berjiwa 

membangun diantaranya:  

“(1)dengan memberi contoh yang baik; (2)memberi perangsang-

perangsang yang cocok; (3)dengan persuasi dan penerangan; dan 

(4)dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru 

untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan 

keluarga”. 

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi rendahnya mentalitas siswa 

dalam hal kedisiplinan yaitu melalui keteladanan. Siswa membutuhkan 

figur teladan yang dapat dijadikan panutan dalam berperilaku, bersikap, 

dan bertutur kata. Guru merupakan teladan siswa di lingkungan sekolah. 
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Pasalnya, waktu siswa lebih banyak dihabiskan di sekolah daripada waktu 

siswa di rumah. 

Keteladanan yang diberikan oleh guru akan diikuti dan ditiru oleh 

siswa termasuk dalam hal kedisiplinan. Hal ini sesuai dengan filosofi yang 

terkandung dalam makna Guru yaitu digugu dan ditiru. Digugu bermakna 

senantiasa dipercaya oleh siswanya. Sedangkan ditiru bermakna bahwa 

perilaku yang ditampilkan guru akan di ikuti oleh siswanya. Adapun 

pepatah lain yang mengatakan bahwa “guru kencing berdiri murid kencing 

berlari”. Ungkapan pepatah tersebut dapat dimaknai bahwa, apa saja yang 

dilakukan oleh guru, bisa di ikuti dan di teladani oleh murid-muridnya, 

termasuk perilaku guru yang tidak baik atau tidak terpuji. Kecenderungan 

meniru dan mengikuti perilaku guru adalah bentuk lain dari ketaatan murid 

kepada gurunya.  

Menurut Rochman dan Gunawan (2012: 50) bahwa: 

“Guru merupakan teladan bagi peserta didik, bahkan semua orang 

menganggapnya sebagai guru akan meneladaninya. Guru 

profesional memilki kepribadian baik yang menjadi teladan dalam 

segala bentuk tingkah laku dan ucapannya. Hidupnya menjadi 

percontohan yang akan membawa peserta didik ke jalan yang 

benar”. 

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran guru 

harus mampu menjadi suri teladan bagi siswa dan berpegang teguh pada 

peraturan, profesi guru merupakan pekerjaan yang mulia yang menuntut 

dedikasi yang tinggi. Potret dan wajah diri bangsa di masa depan tercermin 

dari potret diri para guru saat ini. Tidak terkecuali guru pendidikan 

kewarganegaraan (PKn) harus memberikan teladan yang baik bagi 
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siswanya. Guru PKn adalah faktor penentu keberhasilan proses 

pembelajaran perilaku yang baik. Sehingga baik atau tidaknya murid 

selalu dihubungkan dengan kiprah para guru PKn.  

Fauzi,dkk (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa PKn 

merupakan mata pelajaran yang sarat isi dengan nilai-nilai pancasila untuk 

membentuk kepribadian. Chasanah, dkk (2014) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa pentingnya guru PKn adalah guru PKn merupakan 

salah satu guru yang mengedepankan nilai-nilai yang terkandung di dalam 

pancasila. Guru yang mengedepankan moral, kepribadian, karakter serta 

perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang 

terkandung di dalam pancasila. Berangkat dari hal tersebut, untuk itulah 

guru PKn diharapkan dapat menjadi model keteladanan bagi siswa dalam 

berbagai hal khususnya masalah kedisiplinan. 

Sebagai figur panutan dalam berperilaku khususnya dalam hal 

kedisiplinan guru harus mampu memberikan contoh dalam kehidupan 

sehari-hari baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. 

Seperti halnya ungkapan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi “Ing Ngarso 

Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani”. 

Artinya, di depan memberikan teladan, di tengah membangun motivasi, 

dan di belakang memberdayakan. Di depan memberi teladan berarti 

menjadi model bagi para siswa, di tengah yaitu ketika mendampingi dan 

berinteraksi secara sejajar dengan siswa, guru membangun keinginan 

siswa untuk maju. Tut wuri handayani yaitu ketika siswa melakukan 
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sesuatu yang baik, guru memberikan dorongan kekuatan moral dan 

memberikan bimbingan atau pelatihan agar siswa lebih memiliki 

ketrampilan. 

Nur Afifah D. (2013; 74) dalam Buku Panduan Internalisasi 

Pendidikan Karakter di Sekolah berpendapat bahwa: 

“Guru atau pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam 

menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan 

bermoral. Guru merupakan teladan bagi siswa dan memiliki 

peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa”. 

Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa sebagai seorang pendidik, 

guru hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan 

segala tindakan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

dirancang. Sesuai dengan UU Sisdiknas Bab II Pasal 3 yang 

mengharapkan guru sebagai “objek” pertama dalam tujuan pendidikan 

nasional. Artinya, sebelum seseorang menjalankan fungsinya sebagai guru, 

maka dia harus menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Jika disadari atau tidak, seluruh tujuan 

pendidikan nasional merupakan kepribadian seorang guru. Sehingga guru 

harus mampu menjadi sosok yang dapat digugu dan ditiru sesuai dengan 

filosofinya. Maka dari itu guru harus mampu memperlihatkan 

profesionalitasnya guna memberikan teladan yang baik kepada muridnya 

tidak terkecuali guru pendidikan kewarganegaraan (PKn). 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian secara lebih mendalam terhadap masalah tersebut. Dari hasil 

penelitian itu, oleh peneliti dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi 

yang berjudul  

“KETELADANAN GURU PKN SEBEGAI MODEL 

PEMBINAAN KEDISIPLINAN SISWA KELAS VIII DI SMP 

NEGERI 1 DEMAK”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kondisi kedisiplinan siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Demak? 

2. Bagaimanakah persepsi diri guru PKn dan upaya dalam penegakan 

kedisiplinan di sekolah? 

3. Kedisiplinan apa sajakah yang di tiru oleh siswa kelas VIII dari guru 

PKn? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui kondisi kedisiplinan siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Demak 

2. Untuk mengetahui persepsi diri guru PKn dan upaya dalam penegakan 

kedisiplinan di sekolah? 
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3. Untuk mengetahui kedisiplinan apa sajakah yang di tiru oleh siswa 

kelas VIII dari guru PKn? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah khasanah 

pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya, disamping itu hasil 

penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang 

mengkaji masalah yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi SMP Negeri 1 Demak 

Sebagai acuan dalam melakukan pembinaan kedisiplinan terhadap 

peserta didiknya. 

b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis. 

c. Bagi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Sebagai acuan menjadi calon guru Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) yang dapat dijadikan model taladan dalam bersikap, bertutur 

kata, dan berperilaku. 
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d. Bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat. 

Memberikan gambaran dan informasi akan pentingnya pembinaan 

kedisiplinan melalui keteladan guru.  

E. Batasan Istilah 

1. Keteladanan  

Keteladanan merupakan suatu sikap dan perilaku sesorang 

yang mencerminkan pribadi orang tersebut yang nantinya akan di 

amati, ditiru dan dijadikan panutan bagi orang lain. Dalam hal ini 

keteladanan yang dimaksud adalah segala sikap guru PKn merupakan 

teladan bagi murid-muridnya khususnya siswa kelas VIII di SMPN 1 

Demak. 

2. Model  

Secara kaffah model dimaknakan sebagai suatu objek atau 

konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal. Sesuatu 

yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih 

konprehensif (Meyer, W.J., 1985: 2). Dalam model ini yang dimaksud 

adalah guru sebagai model yang dijadikan contoh oleh siswa kelas VIII 

di SMPN 1 Demak dalam bersikap dan berperilaku. 

3. Persepsi diri 

Atkinson dan Hilgard mengemukakan persepsi merupakan 

proses mengintegrasikan dan mengorganisasikan pola-pola stimulus 

yang berasal dari lingkungan. Dalam penelitian ini persepsi diri yang 
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dimaksud peneliti yaitu penilaian guru PKn terhadap  kemampuan 

dirinya sendiri dalam mempengaruhi lingkungannya. 

4. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan guru 

yang menjiwai nilai-nilai pancasila dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-harinya. Dalam penelitian ini guru PKn yang 

dimaksud adalah guru PKn kelas VIII dalam menyadari peranannya 

dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 Demak. 

5. Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan kepatuhan seseorang terhadap suatu 

peraturan yang berlaku baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat 

yang tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Dalam 

penelitian ini pola kedisiplinan yang dimaksud adalah pola 

kedisiplinan yang diterapkan di  SMP Negeri 1 Demak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diskripsi Teoritis 

1. Keteladanan 

a. Pengertian Keteladanan 

Pendidikan melalui proses keteladanan dalam bahasa Arab dikenal 

dengan istilah al-qudwah. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, al-qudwah 

adalah salah satu wasilah yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan 

akhlak dan pribadi anak. Hal ini dikarenakan pendidik adalah contoh yang 

paling tinggi dan contoh teladan yang baik dalam pandangan anak didik 

dan disadari atau tidak, si anak didik akan mencontoh segala tindakan 

seorang pendidik (Shoimin,2014:85). Keteladanan merupakan puncak dari 

penampilan guru dan hal itu membutuhkan konstitensi (Priyitno,2009:88). 

Keteladanan adalah suatu yang dipraktikkan, diamalkan bukan hanya 

dikhutbahkan, diperjuangkan, diwujudkan, dan dibuktikan, oleh karena itu 

keteladanan menjadi perisasi budaya yang sangat tajam yang bisa 

mengubah sesuatu secara cepat dan efektif. (Jamal Ma’mur Asmani, 

2013:79). 

Sedangkan menurut Jamal (2015:124) keteladanan adalah 

kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang dikerjakan, yang di dalam 

hati dengan yang di luar (tindakan), dan janji yang diberikan dengan bukti 

di lapangan. Hery Noer Aly (1999:178) sendiri mengartikan kata “teladan” 
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dalam arti yang sama yaitu memberi contoh. Mulyasa E. (2013:169) 

mengartikan keteladanan adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-

hari seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji 

kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu. 

Keteladanan merupakan sikap “menjadi contoh”. Sikap menjadi contoh 

merupakan perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan dan siswa 

dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga 

diharapkan menjadi panutan bagi siswa lain. (Puskur, 2011:54) 

Dari beberapa pengertian di atas, ditarik kesimpulan oleh peneliti 

bahwa keteladanan merupakan suatu sikap yang ditunjukkan seseorang 

dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari 

yang nantinya akan di lihat dan dijadikan panutan bagi orang lain. . Dalam 

hal ini guru memiliki peran vital dalam proses keteladanan. Sikap dan 

perilaku guru mempunyai implikasi yang luar biasa terhadap murid-

muridnya. Mengingat keteladanan sangat berpengaruh penting bagi orang 

lain, khususnya seorang guru kepada anak didiknya maka sebagai pribadi 

yang baik seorang guru harus memiliki kepribadian yang layak dan patut 

untuk dijadikan teladan bagi anak didiknya.  

b. Unsur Keteladanan 

Furqon (2009:106) setidak-tidaknya ada tiga unsur agar seseorang 

dapat diteladani atau menjadi teladan, yaitu: 

1) Kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi 
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Kesiapan untuk dinilai berarti adanya kesiapan menjadi cermin bagi 

dirinya maupun orang lain. Kondisi ini akan berdampak pada 

kehidupan sosial di masyarakat, karena ucapan, sikap, dan perilakunya 

menjadi sorotan dan teladan. 

2) Memiliki kompetensi minimal 

Seseorang akan dapat menjadi teladan jika memiliki ucapan, sikap, dan 

perilaku yang layak untuk diteladani. Oleh karena itu, kompetensi 

yang dimaksud adalah kondisi minimal ucapan, sikap, dan perilaku 

yang harus dimiliki seseorang sehingga dapat dijadikan cermin bagi 

dirinya maupun orang lain. 

3) Memiliki integritas  

Integritas adalah adanya kesamaan antara ucapan dan tindakan atau 

satunya kata dan perbuatan. Inti dari integritas adalah terletak pada 

kualitas istiqomahnya. Sebagai pengejawantahan istiqomah adalah 

berupa komitmen dan konsistensi terhadap profesi yang diembannya. 

Sedangkan Azzet (2013:56) menyatakan ada beberapa hal yang 

bisa dilakukan guru agar mempunyai kepribadian yang layak ditiru dan 

dicintai oleh anak didiknya, diantaranya yaitu: 

1) Sesuai kata dan perbuatannya 

Seorang guru yang hanya pandai berkata-kata, namun tak berbanding 

lurus dengan perbuatannya, sungguh sulit menarik perhatian yang 

sebanarnya dari para siswa. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh sang 
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guru di dengarkan oleh anak didiknya, namun dalam hatinya mereka 

menganggap hanyalah omong kosong belaka. Oleh karena itu, penting 

bagi seorang guru untuk menjaga apa yang disampaikannya agar 

senantiasa sesuai dengan perbuatannya. 

2) Menyadari kedudukannya sebagai seorang guru 

Bagi seorang guru, menyadari kedudukannya sebagai pendidik 

memang tugas resminya ketika berada di sekolah. Namun menyadari 

kedudukannya sebagai seorang guru memang tidak hanya disadarinya 

ketika berada di sekolah saja, tetapi dimana pun berada tetaplah 

seorang guru. Jika seorang guru menyadari hal ini, ia akan berhati-hati 

dalam membawa diri. Seorang guru yang tetap menyadari 

kedudukannya sebagai guru dimana pun berada akan dicintai oleh anak 

didiknya, karena anak didik akan menemukan figur guru yang 

sebenarnya. 

3) Terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan 

Seorang guru yang bisa menyampaikan materi pelajaran dengan baik 

akan disenangi oleh anak didiknya. Hal ini tentu berbeda dengan 

seorang guru yang menyampaikan materi dengan “berputar-putar” 

yang sebenarnya berangkat dari ketidakpahaman mengenai persoalan 

tersebut. Disinilah sesungguhnya seorang guru dituntut untuk terus 

belajar dan menambah ilmu pengetahuannya. 
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c. Sifat Keteladanan Guru 

Shoimin (2014: 41) Guru sebagai teladan harus memiliki modal 

dan sifat-sifat tertentu, diantaranya: 

1) Guru harus meneladani Rasulullah Saw sebagai teladan seluruh alam. 

Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.  

2) Guru harus benar-benar memahami prinsip-prinsip keteladanan. 

Mulailah dengan ibda’ binafsih, yaitu dari diri sendiri. Dengan 

demikian guru tidak hanya pandai bicara dan mengkritik tanpa pernah 

menilai dirinya sendiri. 

3) Guru harus mengetahui tahapan mendidik karakter. Sekurang-

kurangnya melalui tiga tahapan pembelajaran yaitu pemikiran, 

perasaan, dan perbuatan. Tahap pemikiran merupakan tahap 

memberikan pengetahuan tentang karakter. Tahap kedua dalam 

mendidik karakter diistilahkan dengan perasaan merupakan tahap 

mencintai dan membutuhkan karakter positif. Dan tahap ketiga 

perbuatan berperan, pada tahapan ini dorongan dan keinginan yang 

kuat pada diri siswa untuk mempraktikkan karakter positif diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Guru harus mengetahui bagaimana mengimplementasikan pendidikan 

karakter kepada siswa. Tanamkan pengertian betapa pentingnya 
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“cinta” dalam melakukan sesuatu, tidak semata-mata karena prinsip 

timbal balik.  

5) Guru harus menyadari arti kehadirannya di tengah siswa, mengajar 

dengan ikhlas, memiliki kesadaran dan tanggungjawab sebagai 

pendidik untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran. 

Firmansyah (2008) dalam (Barnawi&Arifin,M.,2012:94) 

menyatakan ada delapan sifat keguruan yang telah dicontohkan nabi 

Muhammad Saw. Yang seharusnya kita tiru. Berikut adalah sifat-sifat 

keguruan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. 

1) Kasih sayang 

Sifat kasih sayang wajib dimiliki oleh setiap pendidik sehingga proses 

pembelajaran yang diberikan menyentuh hingga ke relung kalbu. 

2) Sabar 

Sifat sabar adalah bekal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang 

pendidik yang sukses. Terutama, bagi anak didik yang lamban dalam 

memahami materi dibutuhkan kesabaran yang lebih dari pendidik 

untuk terus mencari cara agar si anak didik bisa setara pemahamannya 

dengan yang lainnya. 

3) Cerdas 

Seorang pendidik harus mampu menganalisis setiap masalah yang 

muncul dan memberikan solusi yang tepat untuk mengembangkan 

anak didiknya merupakan wujud dari sifat cerdas. 
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4) Tawadhu 

Pantang bagi seorang pendidik memiliki sifat arogan (sombong) meski 

itu kepada anak didiknya. Rasulullah mencontohkan sifat taadhu’ 

(rendah hati) kepada siapa saja baik kepada yang tua maupun yang 

lebih muda dari beliau. Dengan demikian tidak ada yang renggang 

antara pendidik dan anak didiknya. 

5) Bijaksana 

Seorang pendidik umat tidak boleh mudah terpengaruh dengan 

kesalahan, bahkan oleh keburukan yang dihadapinya dengan bijaksana 

dan lapang dada sehingga akan memudahkan baginya memecahkan 

sebab-sebab permasalahan tersebut. 

6) Pemberi maaf. 

Anak didik yang ditangani oleh pendidik umat tentunya tidak luput 

dari kesalahan maupun sikap-sikap yang tidak terpuji lainnya. 

7) Kepribadian yang kuat.  

Saksi bisa jadi tidak diperlukan dalam mengedukasi anak didik jika 

seorang pendidik umat memiliki kepribadian yang kuat (kewibawaan, 

tidak cacat moral, dan tidak diragukan kemampuannya) sehingga 

memunculkan apresiasi dari anak didik, bukannya apriori. 

8) Yakin terhadap tugas pendidikan.  

Rasulullah dalam menjalankan tugas mengedukasi umat selalu optimis 

dan penuh keyakinan terhadap tugas yang diembannya. 
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d. Pentingnya Keteladanan 

Shoimin (2014:93) ada lima point pentingnya keteladanan antara 

lain: 

1) Keteladanan merupakan sarana terjadinya saling mempengaruhi antar 

sesama manusia, utamanya guru mempengaruhi siswa 

2) Keteladanan lebih tajam dari nasehat, terutama jika nasehat berasal 

dari guru yang tidak melakukan ucapannya 

3) Keteladanan merupakan kebutuhan semua orang, utamanya siswa 

terhadap guru yang mengajar dan mendidiknya 

4) Adanya teladan buruk secara otomatis menunjukkan bahwa 

keberhasilan siswa ada pada guru  teladan baik 

5) Keteladanan yang baik menghasilkan pahala dan keberhasilan siswa 

sedangkan keteladanan yang buruk menghasilkan dosa dan kegagalan 

siswa. 

Sedangkan menurut Hendrawan (2008) dalam (Asmani, 2012:80), 

mengingat keteladanan guru sangat diharapkan bagi anak didik, seorang 

guru harus benar-benar mampu menempatkan diri pada porsi yang benar. 

Porsi yang benar yang dimaksudkan bukan berarti bahwa guru harus 

membatasi komunikasinya dengan siswa atau bahkan dengan sesama guru, 

tetapi yang penting bagaimana seorang guru tetap secara inisiatif 

berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, khususnya anak didik, 

namun tetap berada pada jalur dan batas-batas yang jelas. 
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e. Hal-hal Negatif Yang Timbul Dari Hilangnya Keteladanan Guru 

Asmani (2012: 84), ada empat hal negatif yang timbul dari 

keteladanan guru, antara lain: 

1) Tidak ada hubungan emosional antara guru dengan murid 

Hubungan antara guru dan murid idealnya tidak hanya secara fisik, 

tapi juga lahir batin. Ada hubungan emosional yang dalam antara guru 

dan murid. Kalau guru tidak bisa digugu dan ditiru, maka hubungan 

guru dan murid sebatas hubungan lahir, pelajaran yang disampaikan 

tidak berpengaruh dan tidak membekas sama sekali dalam jiwa anak 

didik. 

2) Diacuhkan murid 

Karena tidak ada keteladanan dari guru, maka murid akan bersikap 

apatis, pasif dan acuh tak acuh kepada guru yang bersangkutan. 

Mereka akan bersikap apatis terhadap gurunya yang sikap dan 

perilakunya tidak bisa dicontoh. 

3) Tidak ada efek perubahan 

Guru yang tidak mempunyai keteladanan, apa pun pelajaran yang 

disampaikan tidak akan membawa perubahan, khususnya perubahan 

karakter, sikap, perilaku, dan sepak terjang murid merupakan inti dari 

pendidikan. 

4) Dikeluarkan dari sekolah 
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Kalau guru tersebut sudah berbuat di luar kewajaran, menyimpang 

norma agama dan hukum negara, maka guru tersebut bisa dikeluarkan 

dari sekolah tempatnya mengajar. 

f. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri 

Handayani 

Ki Hadjar Dewantara dalam Setyawan (2013:80) konsep 

kepemimpinan antara lain: 

1) Ing ngarso sung tulodo  

Artinya Ing ngarso itu didepan atau dimuka, Sun berasal dari kata 

Ingsun yang artinya saya, Tulodo berarti tauladan. Jadi makna Ing 

Ngarso Sung Tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu 

memberikan suri tauladan bagi orang-orang disekitarnya. Sehingga 

yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan. 

2) Ing madyo mangun karso 

Ing Madyo artinya di tengah-tengah, Mangun berarti membangkitkan 

atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau 

niat. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang ditengah kesibukannya 

harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena 

itu seseorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi 

dilingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kodusif 

untuk keamanan dan kenyamanan. 
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3) Tut wuri handayani 

Tut Wuri artinya mengikuti dari belakang dan handayani berati 

memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga 

artinya Tut Wuri Handayani ialah seseorang harus memberikan 

dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini 

sangat dibutuhkan oleh orang-orang disekitar kita menumbuhkan 

motivasi dan semangat. 

Jadi, konsep kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, ing madya 

mangun karso, tutwuri handayani menurut Ki Hadjar Dewantara yaitu 

guru selain sebagai suri teladan bagi murid-muridnya dalam bersikap, 

berperilaku dan bertutur kata juga harus mampu dalam memberikan 

dorongan dan motivasi bagi murid-muridnya. 

2. Model 

a. Pengertian Model 

Modeling atau Imitation (meniru) merupakan proses pembentukan 

perilaku baru, yang mana anak mengamati sebuah model dan meniru 

model perilaku orang lain (guru atau orangtua) tersebut pada kondisi yang 

sama (Bandura dalam Cooper,dkk 1987) dalam (Runtukahu,2013:87). 

Sedangkan Menurut Bandura seperti yang dikutip Barlow (1985) dalam 

(Syah, 2012:43) sebagian besar dari yang dipelajari manusia terjadi 

melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku (modeling). 

Menurut Mills model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses 

aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 
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bertindak berdasarkan model itu. Model merupakan interprestasi terhadap 

hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. 

Menurut Berk yang dikutip oleh Sit M (2010), Perilaku moral diperoleh 

dengan cara yang sama dengan reson-respon lainnya, yaitu melalui 

modeling dan penguatan.  

Sedangakn menurut Nursalim (2007:58) dalam penelitian Anam 

dan Suharningsih (2014), menyatakan bahwa tingkah laku manusia lebih 

banyak dipelajari melaui modeling atau imitasi dari pada melalui 

pengajaran langsung. Dalam hal ini orang tua dan guru sebagai pengajar 

mempunyai peranan penting sebagai seorang model atau tokoh bagi anak-

anak untuk menirukan tingkah laku dalam menaati peraturan. 

Model menurut peneliti merupakan gambaran seseorang dalam 

meniru orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang siswa 

meniru segala tindakan dan perilaku guru yang merupakan model 

pembelajaran bagi siswa. 

b. Komponen Model 

Proses pembelajaran menurut Teori Bandura, terjadi dalam tiga 

komponen (unsur) yaitu: 

1) Perilaku model (contoh) 

Individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku 

model (perilaku yang akan ditiru), kemudian mempertimbangkan dan 

memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya sendiri. 

Perilaku model ialah berbagai perilaku yang dikenal di lingkungan. 
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2) Pengaruh perilaku model 

a) Untuk memahami pengaruh perilaku model, maka perlu diketahui 

fungsi model itu sendiri, yaitu: 

b) Untuk memindahkan informasi ke dalam diri individu 

c) Memperkuat atau melemahkan perilaku yang telah ada 

d) Memindahkan pola-pola perilaku yang baru 

3) Proses internal pelajar 

Model-model yang ada di lingkungan senantiasa memberikan 

rangsangan kepada individu yang membuat individu memberikan 

tindak balas apabila terjadi hubungkait antara rangsangan dengan 

dirinya. Jadi dalam modeling ini tidak semua yang diamati atau dilihat 

secara langsung dilakukan oleh pengamat (siswa) namun dari hal 

tersebut diambil nilai positifnya. Oleh karena itu, menjadi suatu 

kewajiban bagi pendidik atau pengajar dalam memberikan contoh 

positif terhadap murid-muridnya. 

c. Macam-macam Model 

Ada tiga macam model menurut Bandura antara lain: 

1) Live model  

Ialah model yang berasal dari kehidupan nyata. Misalnya perilaku 

orangtua dirumah, perilaku guru, teman sebaya, atau perilaku yang 

dilihat sehari-hari di lingkungan. 
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2) Simbolic model 

Ialah model yang berasal dari suatu perumpamaan, misalnya dari cerita 

di buku, radio, TV, film dari berbagai peristiwa lainnya. 

3) Verbal description model 

Ialah model yang dinyatakan dalam suatu uraian verbal (kata-kata), 

misalnya petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu seperti resep 

yang memberikan arahan bagaimana membuat satu masakan. 

Sedangkan, menurut Miller dan Dollard menyatakan bahwa ada 

tiga mekanisme tiruan, yaitu: 

1) Tingkah laku sama (same behavior) 

Tingkah laku sama terjadi bila dua orang bertingkah laku balas sama 

terhadap rangsangan atau isyarat yang sama. 

2) Tingkah laku tergantung (matched dependent behavior) 

Tingkah laku tergantung timbul dalam hubungan antara 2 pihak di 

mana salah satu pihak adalah lebih pintar, lebih tua atau lebih mampu 

daripada pihak yang lain. 

3) Tingkah laku salinan (copying) 

Seperti halnya dengan tingkah laku tergantung pada tingkah laku 

salinan, si peniru bertingkah laku atas dasar isyarat (berupa tingkah 

laku juga) yang diberikan oleh model. 
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Sedangkan menurut Rani Pardini yang dikutip oleh Adhi R (2010) 

dalam (Shoimin,2014:40), ada tiga model guru berdasarkan tingkatan 

kualitasnya, yaitu: 

1) Guru okupasional adalah sosok guru yang menjalani profesi guru 

sekedarnya, tanpa kepedulian lebih memperhatikan anak didiknya. 

2) Guru profesional adalah guru yang memiliki tanggung jawab lebih 

memenuhi kualifikasi undang-undang dan syarat kompetensi guru 

sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

3) Guru vokasional adalah guru yang menjalani profesinya sebagai 

sebuah panggilan sehingga menjalani tugasnya dengan penuh antusias, 

sabar, komitmen, dan tentu mengembangkan diri serta profesinya. 

d. Faktor-faktor Model  

Bandura dan rekan-rekannya dalam (Hidayat,2011:153) telah 

menunjukkan tiga faktor yang memengaruhi permodelan seperti berikut: 

1) Karakteristik dari model yang mempengaruhi imitasi. Seseorang akan 

lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang dipercayai daripada orang 

yang tidak dipercayainya.  

2) Atribut dari pengamat. Orang yang kurang memiliki harga diri atau 

tidak kompeten akan mudah meniru model. Demikian juga dengan 

orang bergantung dan orang yang diberi hadiah. Seseorang yang 

bermotivasi tinggi juga akan meniru model untuk menguasai perilaku 

yang diinginkan. 
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3) Konsekuensi hadiah. Konsekuensi dari suatu perilaku akan 

mempengaruhi efektivitas modeling. Perilaku meniru akan 

memberikan efek positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

e. Proses Belajar (modeling) 

Bandura, ada empat proses yang penting agar belajar melalui 

obsevasi dapat terjadi, yakni: 

1) Perhatian (attention process): Sebelum meniru orang lain, perhatian 

harus dicurahkan ke orang itu. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi 

pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting 

tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. 

2) Representasi (representation process): Tingkah laku yang akan ditiru, 

harus disimbolisasikan dalam ingatan. Baik dalam bentuk verbal 

maupun dalam bentuk gambaran/imajinasi. 

3) Peniruan tingkah laku model (behavior production process): sesudah 

mengamati dengan penuh perhatian, dan memasukkannya ke dalam 

ingatan, orang lalu bertingkah  laku. 

4) Motivasi dan penguatan (motivation and reinforcement process): 

Belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajaran 

memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku 

modelnya. 

Menurut Miller dan Dollard dalam (Sarwono,2002:23) ada empat 

prinsip dalam belajar antara lain yaitu: 
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1) Dorongan (drive) 

Dorongan adalah rangsangan yang sangat kuat yang mendorong 

organisme (manusia, hewan) untuk bertingkah laku. 

2) Isyarat (cue) 

Isyarat adalah rangsangan yang menentukan bila dan di mana suatu 

tingkah laku-balas akan timbul dan tingkah laku-balas apa yang akan 

terjadi. 

3) Tingkah laku-balas (response) 

Tingkah laku-balas adalah organisme yang mempunyai hierarki 

bawaan dari tingkah laku-tingkah laku. 

4) Ganjaran (reward) 

Ganjaran adalah rangsangan yang menetapkan apakah suatu tingkah 

laku-balas akan diulang atau tidak dalam kesempatan lain. Ada 2 

macam ganjaran, yaitu: ganjaran primer (yang memenuhi dorongan-

dorongan primer) dan ganjaran sekunder (yang memenuhi dorongan-

dorongan sekunder). 

Sedangkan menurut Runtukahu (2013:87) perilaku meniru 

berlangsung melaui dua tahap antara lain: 

1) Tahap pemilikan 

Tahap masuknya perilaku dalam perbendaharaan perilaku siswa 

dengan mengadakan pengamatan intensif dan dilakukan berulang kali 
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2) Tahap pelaksanaan 

Tahap ketika siswa melakukan sebuah perilaku baru yang dipelajari 

melalui tahap pertama dengan tersedia pengukuhan, tetapi siswa harus 

memiliki perilaku prasyarat 

f. Dampak Model  

Bandura (2014:292) Modeling mempunyai dua macam dampak 

terhadap tingkah laku lama, antara lain: 

1) Tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat 

respon yang sudah dimiliki pengamat 

2) Tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat 

memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah 

laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkahlaku 

model itu diganjar atau dihukum. 

Sedangkan menurut para pendukung teori kognitif sosial (Mis, 

Bandura, 1977, 1986; T. L. Rosenthal & Zimmerman, 1978) dalam 

(Ormrod, 2008:14) menyatakan bahwa pemodelan memiliki empat 

kemungkinan efek terhadap perilaku pembelajaran, antara lain: 

1) Efek pembelajarn observasional (observational learning effect) 

Pengamat memperoleh sebuah perilaku baru yang diperagakan oleh 

model.  

2) Efek pemfasilitasi respon (response facilitation effect) 
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Pengamat menunjukkan perilaku yang telah dipelajari sebelumnya 

lebih sering setelah melihat seseorang model diberi penguatan karena 

menampilkan perilaku tersebut  

3) Efek penghambat respon (response inhibitation effect) 

Pengamat mengurangi frekuensi perilaku yang telah dipelajari setelah 

melihat seorang model dihukum karena perilaku tersebut 

4) Response disinhibition effect  

Pengamat menunjukkan perilaku yang dilarang atau dihukum lebih 

sering setelah melihat seorang model menunjukkan perilaku tersebut 

tanpa mendapatkan konsekuensi yang merugikan. 

3. Persepsi diri (self perseption) 

a. Pengertian Persepsi  

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses 

penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indera atau juga disebut proses sensori (Walgito,2010:99). 

Menurut Mangkunegara dalam artikel penelitian Harti dan Mahardita 

menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau 

makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran 

obyek, penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus, dan 

penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara 

mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Adapun Robbins dalam 

artikel  penelitian yang sama mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya 

dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu 
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mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi 

makna kepada lingkungan mereka.  

Sedangkan Maskowitz dan Orgel (1969) menyatakan persepsi 

merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus 

yang diterimanya. Dengan persepsi individu akan menyadari tentang 

keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri (Davidoff,1981). 

Scheere (1954) menyatakan bahwa persepsi adalah repsentasi fenomenal 

tentang obyek distal sebagai hasil pengorganisasian obyek distal itu 

sendiri, medium, dan rangsang proksimal. 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa persepsi diri adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap 

dirinya sendiri dalam berperilaku di lingkungan sekitarnya. 

4. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

a. Kriteria guru PKn 

Daroeso ((1986:130) adapun kriteria guru bidang studi pendidikan 

moral dan pancasila kurang lebih adalah sebagai berikut: 

1) Mempunyai keyakinan terhadap kebenaran pancasila, baik sebagai 

pandangan hidup bangsa maupun sebagai dasar negara Republik 

Indonesia. 

2) Mempunyai sikap hidup manusia Pancasila dalam sikap dan tingkah 

lakunya. 
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3) Memiliki pengetahuan yang benar mengenai Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara dan bahan 

penunjang lainnya. 

4) Menguasai ketrampilan mendidik. 

5) Menguasai metoda yang dapat menumbuhkan sikap dan 

mengembangkan sikap. 

6) hubungan antara Guru dan siswa didasarkan atas kekeluargaan, 

keakraban serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan 

dengan dijiwai oleh sila-sila Pancasila. 

7) Menggunakan media yang dapat memberi perangsang bagi 

perkembangan moral anak didik. 

8) Mampu memilih dan menggunakan instrument evaluasi sikap. 

b. Faktor-faktor Guru PKn 

Daroeso (1986:136) Guru ditentukan sekurang-kurangnya oleh 

faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Pemahaman (persepsi) guru terhadap bahan Pendidikan Moral 

Pancasila 

2) Kemampuan guru di dalam mempersiapkan, memilih cara penyajian 

dan menyajikan bahan Pendidikan Moral Pancasila. 

3) Ketetapan bahan dengan deskripsi dalam kurikulum Pendidikan Moral 

Pancasila menurut jenjang dan tingkat sekolah yang diperoleh dari 

sumber bahan yang resmi. 



33 

 

 

4) Kesesuaian dengan tingkat perkembangan psikologi siswa dan 

kondisinya. 

5) Tingkah laku dan perbuatan yang merupakan contoh dan teladan yang 

secara tetap dilaksanakan oleh guru. 

5. Kedisiplinan 

a. Pengertian Disiplin 

Disiplin adalah suatu keadaan tertib, ketika orang-orang tergabung 

dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan 

senang hati. Dalam Dictionary Of Education (1973:186) dikemukakan 

bahwa discipline (school) adalah the maintenance of conditions conductive 

to the efficient achievement of the school’s functions. Berdasarkan definisi 

tersebut, disiplin sekolah dapat diartikan sebagai keadaan tertib, ketika 

guru, kepala sekolah dan staf, serta peserta didik yang tergabung dalam 

sekolah tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang 

hati. Menurut Aritonang (2005:3-4), disiplin pada hakikatnya adalah 

kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk dan tidak melakukan 

sesuatu tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan sesuatu yang 

telah ditetapkan.  

Furqon (2010:45) menyatakan bahwa disiplin pada hakikatnya adalah 

suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk 

menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya 

menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam 

suatu lingkungan tertentu. Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya, 
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kata ini mengalami perubahan bentuk dan perluasan arti. Kata ini antara lain 

berarti ketaatan, metode pengajaran, mata pelajaran, dan perlakuan yang 

cocok bagi murid atau pelajar. Dibidang psikologi dan pendidikan, kata ini 

berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik, mental, serta kapasitas 

moral anak melalui pengajaran dan praktek (Ellis,1969:245) dalam 

(Unaradjan,2003:8). Sehubungan dengan definisi tersebut, kata ini juga 

berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang 

memperkuat ketaatan (Parkins,1969: 245) dalam (Unaradjan,2003:8). 

 Kedisiplinan adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang 

seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar mengargai waktu 

(Poerwadarminta,1999) dalam (Unaradjan,2003:8). Disiplin merupakan 

kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam 

memegang prinsip, pantang mundur dalam menyatakan kebenaran, dan 

pada akhirnya mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

(Bahri,2008:3). Kata kunci kedisiplinan adalah komitmen, tepat waktu, 

prioritas, perencanaan, taat, fokus, tekun, dan konsisten (Tamrin,2008: 

17). 

Sedangkan, menurut Good’s (1959) dalam Dictionary Of 

Education mengartikan disiplin sebagai berikut: 

1) Proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan 

atau kepentingan guna mencapai tindakan yang lebih efektif. 

2) Mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, 

meskipun menghadapi rintangan. 
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3) Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman 

atau hadiah. 

4) Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan bahkan 

menyakitkan. 

Hurlock (1981) dalam (Unaradjan,2003:8) mengatakan: 

“The populer concept of discipline’ is synonymous with 

‘punishment’... discipline is used only when the child violates the rules and 

regulations set down by parents, teacher, or adults in charge of affairs of 

community in which the cild lives.”(Hurlock, 1981: 392) 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata disiplin sebenarnya 

mengarah pada tingkah laku yang mengikuti seorang pemimpin, seperti: 

orangtua, guru, atau orang dewasa lainnya. Matindas (1987) dalam 

(Unaradjan,2003:8) mengatakan bahwa disiplin pada dasarnya adalah 

kepatuhan pada peraturan. Artinya, bila seseorang berperilaku disiplin, ia 

diharapkan bertingkah laku patuh, menurut, dan mengikuti aturan-aturan 

tertentu di lingkungannya. 

Disiplin menurut Soemarmo (1998:170), Disiplin adalah ketaatan 

terhadap peraturan dan norma kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir 

dan batin. Sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut disiplin merupakan 

titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin tidak akan ada kesepakatan 

antara guru dan murid, dan hasil pelajaran pun berkurang. 
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Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa disiplin 

merupakan suatu ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku 

dalam mengatur perilaku seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

b. Tujuan Disiplin 

Tujuan disiplin menurut Soemarmo dalam bukunya Pedoman 

Pelaksanaan Disiplin Nasional dan tata tertib sekolah 1998 (1998:95), 

yaitu agar proses pekerjaan yang dilaksanakan, baik secara individu 

maupun kelompok berjalan sesuai yang diharapkan, tidak menyebabkan 

dampak negatif atau terganggunya pihak lain. Sikap disiplin yang 

dilaksanakan secara sadar dengan hati yang tulus oleh setiap individu 

maupun kelompok masyarakat akan mewujudkan suatu tatanan kehidupan 

yang harmonis, aman dan tertib.  

Sedangkan menurut Komensky dalam (Koesoema,2011:235) 

melihat ada tiga tujuan yang berkaitan dengan kedisiplinan, yaitu: 

1) Kedisiplinan hanya diterapkan bagi mereka yang melanggar 

keteraturan tersebut. Namun kedisiplinan itu diterapkan bukan karena 

mereka melanggarnya, sabab apa yang sudah terjadi tetaplah terjadi 

melainkan agar para pelanggar itu tidak lagi mengulanginya. Oleh 

karena itu kedisiplinan mesti diterapkan tanpa menunjukkan 

kelemahan, tanpa menunjukkan agar pelanggar kedisiplinan itu 

menyadari bahwa disiplin tersebut diterapkan demi kebaikan sendiri. 

2) Materi bagi kedisiplinan bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran atau hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, melainkan 
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kebiasaan-kebiasaan buruk siswa sehingga pembelajaran dan sekolah 

itu tertata dengan lebih baik. 

Ketika kedisiplinan mulai menampakkan pertumbuhannya, sama 

seperti biji tanaman yang baru tumbuh, benih itu mesti dengan penuh 

kesabaran dirawat. Jangan menggunakan kekerasan karena tindakan 

kekerasan hanya akan menjadi panasnya terik matahari memupuskan 

benih fragil yang sedang tumbuh. Perlu dipakai cara-cara selaras dengan 

perkembangan dan kebutuhan siswa sehingga mereka semakin jatuh cinta 

pada kegiatan belajar. 

c. Fungsi Disiplin 

Fungsi disiplin menurut Hurlock (1978: 97) dalam bukunya 

menyebutkan ada dua macam fungsi disiplin yaitu: 

Fungsi yang bermanfaat  

1) Untuk mengajar anak bahwa perilaku tertentu selalu akan diikuti 

hukuman, namun yang lain akan diikuti pujian 

2) Untuk mengajar anak suatu tingkatan penyesuaian yang wajar, tanpa 

menuntut konformitas yang berlebihan 

3) Untuk membantu anak mengembangkan pengendalian diri dan 

pengarahan diri sehingga mereka dapat mengembangkan hati nurani 

untuk membimbing tindakan mereka 

Fungsi yang tidak bermanfaat 

1) Untuk menakut-nakuti anak 

2) Sebagai pelampiasan agresi orang yang mendisiplin 
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Menurut Tu’u (2004:38) dalam penelitian Anam dan Suharningsih 

(2014), ada dua fungsi disiplin sebagai berikut: 

1) Menata kehidupan bersama 

Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu 

mengahargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan 

yang berlaku, sehingga tidak akan merugikan pihak lain dan hubungan 

dengan sesama menjadi baik dan lancar 

2) Membangun kepribadian 

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lingkungan. Disiplin diterapkan di masing-masing lingkungan 

tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. 

Oleh karena itu, dengan disiplin seseorang akan terbiasa mengikuti, 

mematuhi aturan yang berlaku dan kebiasaan itu lama kelamaan masuk 

kedalam dirinya serta berperan dalam membangun kepribadian yang 

baik. 

d. Macam-macam Disiplin 

Dalam buku PPKn SLTP Kelas 2 yang disusun oleh Abdi Guru 

(2000), ada tiga macam disiplin, yaitu: 

1) Disiplin pribadi 

Yang dimaksud dengan disiplin pribadi adalah kemampuan secara utuh 

mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan akal dan moral. Dengan ini orang tersebut 

mentaati norma-norma yang berlaku. 
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2) Disiplin sosial 

Yang dimaksud disiplin sosial adalah upaya untuk memelihara 

hubungan baik antar manusia sehingga terjalin hubungan yang selaras, 

serasi, dan seimbang serta ketaatan pada norma-norma masyarakat. 

3) Disiplin nasional 

Disiplin nasional adalah upaya untuk mematuhi, mentaati, dan tertib 

melaksanakan kesepakatan-kesepakatan nasional. Misalnya, pancasila, 

UUD 1945, TAP-TAP MPR, UU, dan kebijakan pemerintah. 

Macam-macam disiplin seorang guru menurut Asmani (2012:94),  

terdiri dari banyak hal, sebagai berikut: 

1) Disiplin waktu  

Disiplin waktu menjadi sorotan utama bagi seorang guru. Waktu 

masuk sekolah biasanya menjadi parameter utama kedisiplinan guru.  

2) Disiplin menegakkan aturan 

Disiplin menegakkan aturan sangat berpengaruh terhadap kewibawaan 

guru. Model pemberian sanksi yang diskriminatif harus ditinggalkan. 

Murid sekarang cerdas dan kritis, sehingga kalau diperlukan semena-

mena dan pilih kasih, mereka akan memakai cara mereka sendiri untuk 

menjatuhkan harga diri guru. 

3) Disiplin sikap 

Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk 

menata perilaku orang lain. Disiplin dalam sikap ini membutuhkan 
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latihan dan perjuangan. Karena setiap saat banyak hal yang menggoda 

kita untuk melanggarnya. 

4) Disiplin dalam beribadah 

Menjalankan ajaran agama juga menajdi parameter utama dalam 

kehidupan ini. Sebagai seorang guru, menjalankan ibadah adalah hal 

krusial yang sangat penting. Kalau guru menyepelekan masalah 

agama, muridnya akan meniru, bahkan lebih dari itu, tidak 

menganggap agama hal yang penting.  

Soemarmo (1998:21), disiplin mempunyai tiga aspek, yaitu: 

1) Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan dan norma, yang 

menumbuhkan kesadaran dan ketaatan pada aturan, norma, kriteria 

atau standar, yang merupakan syarat untuk mencapai keberhasilan 

(sukses). 

2) Sikap mental (mental atitude), yang merupakan sikap taat dan tertib 

sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran 

dan pengendalian watak. 

3) Perilaku, yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk 

mentaati segala hal secara cermat dan tertib. 

e. Unsur-unsur Disiplin 

Sobur dan Mashur (2001:23) dalam penelitian Anam dan 

Suharningsih (2014),  ada empat unsur kedisiplinan yaitu: 
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1) Peraturan yaitu pola yang diterapkan oleh orang tua atau guru. Dengan 

adanya peraturan dapat memberikan pedoman pada anak didik untuk 

bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku dilingkungannya 

2) Hadiah yaitu bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. 

Penghargaan berupa hadiah merupakan motivasi untuk mengulangi 

perilaku yang dihiraukan dan disetujui secara sosial. Hadiah ini dapat 

berupa kata pujian, senyuman, atau yang berbentuk penghargaan 

materi 

3) Hukuman yaitu pemberian baik berupa kata-kata maupun sentuhan 

fisik atau suatu bentuk aktivitas pedagogik seperti membaca, 

merangkum, menyelesaikan soal dan sebagainya kepada anak didik 

karena suatu kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran sebagai 

pembalasan 

4) Konsistensi yaitu tingkat keseragaman atau stabilitas dalam 

mendisiplinkan anak dimana suatu perbuatan yang telah distandarkan 

harus dijalankan secara terus menerus sehingga akan membentuk 

perilaku anak didik sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. 

Soemarmo (1998: 21) unsur pokok yang membentuk disiplin, 

yaitu: 

1) Norma dan sikap yang ada dalam diri manusia 

2) Nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut Hurlock (1978: 84), ada empat unsur-unsur 

disiplin, yaitu: 
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1) Peraturan sebagai pedoman perilaku 

2) Konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan 

untuk mengajarkan dan memaksanya 

3) Hukuman untuk pelanggaran peraturan 

4) Penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan 

yang berlaku 

f. Pembinaan Disiplin  

Reisman and Payne (1987:239-241) dalam (Mulyasa,2013:27), ada 

sembilan strategi untuk mendisiplinkan peserta didik, sebagai berikut: 

1) Konsep diri (self-concept), strategi ini menekankan bahwa konsep-

konsep diri masing-masing individu merupakan faktor penting dari 

setiap perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri, guru disarankan 

bersikap empatik, menerima, hangat, dan terbuka, sehingga peserta 

didik dapat mengeksplorasikan pikiran dan perasaannya dalam 

memecahkan masalah. 

2) Ketrampilan berkomunikasi (communication skills), guru harus 

memiliki ketrampilan komunikasi yang efektif agar mampu menerima 

semua perasaan, dan mendorong timbulnya kepatuhan peserta didik. 

3) Konsekuensi-konsekuensi logis dan alami (natural and logical 

censequences), perilaku-perilaku yang salah terjadi karena peserta 

didik telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. 
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4) Klarifikasi nilai (values clarification), strategi ini dilakukan untuk 

membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaan sendiri tentang 

nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri. 

5) Analisis transaksional (transactional analysis), disarankan agar guru 

belajar sebagai orang dewasa, terutama apabila berhadapan dengan 

peserta didik yang menghadapi masalah. 

6) Terapi ralitas (reality therapy), sekolah harus berupaya mengurangi 

kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Dalam hal ini guru harus 

bersikap positif dan bertanggung jawab. 

7) Disiplin yang terintegrasi (assertive discipline), metode ini 

menekankan pengendalian penuh oleh guru untuk mengembangkan 

dan mempertahankan peraturan. 

8) Modifikasi perilaku (behavior modification), perilaku salah disebabkan 

oleh lingkungan, sebagai tindakan remediasi. 

9) Tantangan bagi disiplin (dare to discipline), guru diharapkan cekatan, 

sangat terorganisasi, dan dalam pengendalian yang tegas. 

Sedangkan menurut Imron (2011:174), ada dua teknik alternatif 

dalam pembinaan disiplin peserta didik antara lain: 

1) Teknik external control 

External Control adalah suatu teknik di mana disiplin peserta didik 

haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. 

2) Teknik inner control atau internal control 
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Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik external control. Teknik 

ini mengupayakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri. 

Peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah sadar, ia 

akan mawas diri dan berusaha mendisiplinkan diri sendiri. 

g. Faktor-faktor Disiplin  

Dolet Unaradjan dalam bukunya Manajemen Disiplin (2011:27) 

mengemukakan terbentuknya disiplin diri sebagai tingkah laku yang 

berpola dan teratur dipengaruhi oleh dua faktor berikut: 

1) Faktor-faktor eksteren 

Faktor-faktor eksteren yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah 

unsur-unsur yang berasal dari luar pribadi yang membina. Adapun 

unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut: 

a) Keadaan keluarga 

Keluarga sebagai tempat pertama dan utama pembinaan pribadi 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Ia mempengaruhi 

atau menentukan perkembangan pribadi tersebut di kemudian hari. 

Keluarga dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat usaha 

pembinaan. Hal ini tergantung dari keadaan keluarga tersebut. 

b) Keadaan sekolah 

Pembinaan dan pendidikan disiplin di sekolah ditentukan oleh 

keadaan sekolah tersebut. Keadaan sekolah yang di maksudkan 

dalam konteks ini adalah ada tidaknya sarana-sarana yang 
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diperlukan bagi kelancaran proses belajar mengajar di tempat 

tersebut. 

c) Keadaan masyarakat 

Masyarakat sebagai suatu lingkungan yang lebih luas dari pada 

keluarga dan sekolah turut menetukan berhasil tidaknya pembinaan 

dan pendidikan disiplin diri. Suatu keadaan tertentu dalam 

masyarakat dapat menghambat atau memperlancar terbentuknya 

kualitas hidup tersebut.  

2) Faktor-faktor interen 

Faktor-faktor intern yang dimaksudkan disini adalah unsur-unsur yang 

berasal dari dalam diri manusia. Dalam hal ini, keadaan fisik dan 

psikis pribadi tersebut mempengaruhi usaha pembentukan  disiplin 

diri. 

a) Keadaan Fisik 

Individu yang sehat secara fisik atau biologis akan dapat 

menunaikan tugas-tugas yang ada dengan baik. Dengan penuh 

vitalitas dan tenang, ia mengatur waktu untuk mengikuti berbagai 

acara atau aktivitas secara seimbang dan lancar. 

b) Keadaan Psikis 

Keadaan psikis seperti yang dipaparkan tadi mempunyai kaitan erat 

dengan keadaan batin atau psikis seseorang. Hanya orang yang 

normal atau sehat secara psikis atau mental dapat menghayati 

norma-norma yang ada dalam masyarakat dan keluarga. 
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h. Hal-hal Pokok Dalam Menanamkan Perilaku Disiplin 

Cara-cara menanamkan disiplin menurut Hurlock (1978:93), ada 3 

macam yaitu: 

1) Cara mendisiplin otoriter 

Disiplin otoriter dapat berkisar antara pengendalian perilaku anak yang 

wajar hingga yang kaku yang tidak memberi kebebasan bertindak, 

kecuali yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Disiplin otoriter 

selalu berarti mengendalikan melalui kekuatan eksternal dalam bentuk 

hukuman, terutama menghukum badan. 

2) Cara mendisiplin permisif 

Disiplin permisif sebetulnya berarti sedikit disiplin atau tidak 

berdisiplin. Biasanya disiplin permitif tidak membimbing anak berpola 

perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan hukuman. 

3) Cara mendisiplinkan demokratis 

Metode demokratis menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran 

untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. 

Metode ini lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin daripada 

aspek hukumannya. 

Menurut Furqon (2010:47) penegakan kedisiplinan antara lain 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

1) Peningkatan motivasi 

Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau 

mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, 
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motivasi merupakan suatu landasan psikologis (kejiwaan) yang sangat 

penting bagi setiap orang dalam melaksanakan sesuatu aktivitas. 

2) Pendidikan dan latihan 

Pendidikan dan latihan merupakan suatu proses yang di dalamnya ada 

beberapa aturan atau prosedur yang harus diikuti oleh peserta. 

Misalnya, gerakan-gerakan latihan, yang bagaimanapun juga sifatnya, 

akan menempa orang untuk mematuhi atau mentatai ketentu-ketentuan 

atau peraturan-peraturan, mengikuti cara-cara atau teknik, mendidik 

orang untuk membiasakan hidup dalam kelompok, menumuhkan rasa 

setia kawan, kerja sama yang erat, dan sebagainya. 

3) Kepemimpinan 

Kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin, guru, atau orangtua 

terhadap anggota, murid, ataupun anaknya turut menentukan berhasil 

atau tidaknya dalam pembinaan disiplin. Karena pemimpin merupakan 

panutan. Maka faktor keteladanannya juga sangat berpengaruh dalam 

pembinaan disiplin bagi yang dipimpinnya. 

4) Penegakan aturan 

Penegakan disiplin biasanya dikaitkan penerapan aturan. Idealnya 

dalam menegakkan aturan handaknya diarahkan pada “Takut pada 

aturan bukan takut pada orang”. Orang melakukan sesuatu karena taat 

pada aturan bukan karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal 

ini tumbuh menjadi suatu kesadaran maka menciptakan kondisi yang 

nyaman dan aman. 
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5) Penerapan reward and punishment 

Reward and punishment atau penghargaan dan hukuman merupakan 

dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika penerapannya secara 

terpisah maka tidak akan berjalan efektif, terutama dalam rangka 

menegakkan disiplin. 

Sedangkan, menurut Unaradjan (2011:15) ada empat hal penting 

yang harus dipertimbangkan dalam mendisiplinkan anak, antara lain: 

1) Aturan-aturan (rules) 

Aturan digambarkan sebagai pola berperilaku di rumah, disekolah, 

ataupun di masyarakat. Aturan-aturan itu memiliki nilai pendidikan 

dan membantu anak untuk menahan perilaku yang tidak diinginkan 

oleh masyarakat. Biasanya, aturan-aturan lebih banyak terdapat dalam 

situasi sekolah dibandingkan situasi rumah atau situasi bermain. 

Karena kelompok sekolah lebih besar daripada kelompok keluarga, 

maka aturan-aturan tersebut penting diterapkan agar situasi sekolah 

tidak menjadi kacau balau. 

2) Hukuman (punishment) 

Beberapa fungsi hukuman dalam menanamkan disiplin adalah sebagai 

berikut: 

a) Yang bersifat membatasi 

Hukuman akan menghalangi pengulangan perilaku yang tidak 

diinginkan oleh masyarakat. 

b) Yang bersifat mendidik 
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Anak-anak belajar tentang hal baik dan buruk melalui pemberian/ 

tidak diberikannya hukuman ketika mereka bertindak tidak sesuai 

dengan standar sosial yang berlaku. 

c) Sebagai pembangkit motivasi untuk menghindari perilaku yang 

ditolak masyarakat 

3) Imbalan (reward) 

Imbalan merupakan suatu penghargaan untuk hasil baik yang telah 

dicapai. Imbalan tidak harus berbentuk materi, tetapi bisa juga dalam 

bentuk kata-kata yang menyenangkan (pujian), senyuman, tepukan, 

atau belaian. 

Beberapa fungsi imbalan dalam disiplin yang berperan dalam 

mengajari anak untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

a) Yang memiliki nilai mendidik, yaitu imbalan yang diberikan 

setelah anak berperilaku tertentu, sehingga anak tahu bahwa 

perilaku itu adalah perilaku yang baik. 

b) Imbalan menyediakan suatu motivasi untuk mengulangi perilaku 

yang diterima masyarakat. 

c) Imbalan menyediakan penguat (reinforcement) bagi perilaku yang 

diterima masyarakat. 

4) Konsistensi  

Konsisten berarti suatu derajat kesesuaian atau stabilitas (uniformity or 

stability). Konsistensi harus menjadi ciri dari seluruh segi dalam 
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penanaman disiplin. Hukuman diberikan bagi perilaku yang tidak 

sesuai dan hadiah untuk yang sesuai. 

Fungsi konsistensi yang penting dalam disiplin, adalah sebagai berikut: 

a) Konsistensi dapat meningkatkan proses belajar untuk berdisiplin. 

Konsistensi memiliki nilai motivasional yang kuat untuk 

melakukan tindakan yang baik di masyarakat dan menjauhi 

tindakan yang buruk. 

b) Konsistensi membantu perkembangan anak untuk hormat pada 

aturan-aturan dan masyarakat sebagai otoritas. Anak-anak yang 

telah berdisiplin secara konsiten mempunyai motivasi yang lebih 

kuat untuk berperilaku sesuai dengan standar sosial yang berlaku 

dibanding dengan anak-anak yang berdisiplin secara tidak 

konsisten. 

Menurut Soemarmo (1998:33), ada beberapa upaya yang dapat 

dilakukan dalam pembudayaan nilai, sikap, dan perilaku disiplin, sebagai 

berikut: 

1) Tahap preventif, yang meliputi: (1) penyebarluasan informasi 

mengenai butir-butir batasan-batasan disiplin nasional; (2) 

penyebarluasan dan penjelasan-penjelasan mengenai peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan disiplin nasional; (3) mengadakan 

penataran mengenai disiplin nasional; dan (4) mengadakan forum 

diskusi tentang pembudayaan disiplin nasional berdasarkan masalah-

masalah nyata yang dihadapi dalam masyarakat. 
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2) Tahap kuratif, yang meliputi: (1) peringatan langsung kepada 

pelanggar disiplin; (2) pemberian sanksi atas pelanggaran-pelanggaran; 

dan (3) penjelasan mengenai sanksi-sanksi yang diberlakukan. 

6. Kajian Hasil-hasil Penelitian Yang Relevan  

Kedisiplinan merupakan serangkaian aturan yang mengatur tata 

tertib kehidupan seseorang dalam lingkungan keluarga, sekolah/ 

organisasi, maupun masyarakat. 

Kajian mengenai kedisiplinan memang menarik, terlebih lagi 

banyak sekolah yang menerapkan kedisiplinan dalam tata tertib 

sekolahnya baik aturan tersebut ditujukan pada siswa-siswanya maupun 

guru-gurunya. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian mengenai 

kedisiplinan. Berikut ini beberapa penelitian atau artikel ilmiah yang 

pernah dibuat terkait dengan penelitian ini. Penelitian damayanti (2014), 

afiani (2012), yuliah (2012),  wijayanti (2010),  Chasanah (2014), dan 

Aeni (2012) 

Damayanti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pendidikan 

Karakter Disiplin Melalui Penerapan Buku Budi Pekerti Kepada Siswa Di 

SMP Negeri 19 Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendidikan karakter kedisiplinan melalui budi pekerti belum berjalan 

dengan baik, karena tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu 

sebagai sarana pendidikan karakter yang mengimplemtasikan  nilai-nilai 

karakter terutama disiplin. Siswa belum bisa sepenuhnya mematuhi 

peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Hal tersebut dikarenakan 
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kurangnya konsistensi antar pihak terkait tentang kebijakan ini, sehingga 

pelaksanaannya terkesan setengah-setengah atau tidak optimal. Selain itu, 

tingkat kedisiplinan siswa yang rendah juga merupakan salah satu kendala 

dalam pelaksanaan kebijakan ini. Persamaan objek penelitian Damayanti 

(2014) dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kedisiplinan. 

Sedangkan perbedaan subjek penelitian damayanti (2014) dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu subjek penelitian damayanti (2014) 

yaitu buku budi pekerti sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

keteladanan guru. 

Afiani (2012) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman 

Kedisiplinan Melalui Kegiatan Pramuka Di SMA Negeri 1 

Kutowinangun”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penanaman 

kedisiplinan melalui kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Kutowinangun 

sudah diterapkan. Penanaman kedisiplinan dilaksanakan melalui metode 

yang digunakan dan bentuk-bentuk kegiatan pramuka. Faktor-faktor 

penunjang internal meliputi: (1) pembinaan pramuka, (2) dukungan 

sekolah, (3) minat siswa, sedangkan faktor penunjang eksternal meliputi: 

(1) dukungan orangtua dan masyarakat. Faktor yang menghambat 

meliputi: (1) siswa, (2) dewan ambalan, (3) pengaruh teman. Cara 

mengatasi hambatan meliputi: (1) komitmen dari anggota, (2) komunikasi, 

(3) sanksi yang tegas. Ada keterkaitan anatar penanaman kedisiplinan 

melalui kegiatan pramuka meliputi: (1) tata tertib sekolah, (2) kegiatan 

belajar. Persamaan objek penelitian Afiani (2012)  dengan penelitian yang 
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akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai kedisiplinan. 

Perbedaan subjek penelitian Afiani (2012) yaitu Kegiatan Pramuka, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu keteladanan guru  

Yuliah, Tutun (2012) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman 

Kedisiplinan Belajar Di Panti Asuhan Aisyiyah Desa Blambangan 

Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penanaman kedisiplinan belajar di Panti Asuhan 

Aisyiyah Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara 

yaitu menggunakan sistem penanaman, dimana anak-anak diberikan 

kebebasan dalam belajar. Tetapi walaupun diberi kebebasan pihak panti 

selalu memberikan pengawasan kepada anak-anak asuhnya. Cara yang 

digunakan untuk menanamkan kedisiplinan belajar pada anak Panti 

Asuhan Aisyiyah, memberikan kebebasan pada anak-anak asuhnya untuk 

belajar. Penanaman kedisiplinan belajar di panti asuhan dilakukan secara 

mandiri. Dalam memberikan peraturan tata tertib mengenai kedisiplinan 

belajar, pihak panti asuhan tidak pernah memaksakan atau menekankan 

anak-anak asuhnya. Sanksi yang diberikan oleh pihak panti pada anak-

anaknya yang melanggar peraturan apabila sudah benar-benar keterlaluan. 

Hukuman yang diberikan hanya peringatan saja, namun jika anak sudah 

benar-benar keterlaluan biasanya anak mendapat hukuman untuk 

membersihkan gudang, dan jika belum membuat anak asuh jera pihak 

panti tidak segan untuk mengembalikan anak kepada pihak keluarga. 

Persamaan objek penelitian Yuliah (2012) dengan penelitian yang akan 
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dilakukan adalah sama-sama membahas kedisiplinan. Perbedaan subjek 

penelitian Yuliah (2012) yaitu Panti Asuhan, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan membahas keteladanan guru. 

Wijayanti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pembentukan Kedisiplinan Anak Dalam Keluarga Polisi Di Asrama 

Polsek Nalumsari Kabupaten Jepara”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa di keluarga asrama polsek nalumsari menerapkan bentu-bentuk 

kedisiplinan yang mencakup: disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin 

berperilaku santun. Dalam pelaksanaan pembentukan kedisiplinan di 

asrama polsek nalumsari terdapat beberapa faktor pemhambat yaitu (1) 

hambatan yang dihadapi orang tua dalam membentuk disiplin anak 

diantaranya adalah hambatan disiplin waktu yaitu membatasi waktu pada 

anak agar tidak mempunyai ketergantungan acara tertentu pada televisi, 

(2) hambatan dalam disiplin berpakaian yaitu orang tua di asrama polsek 

dituntut bisa memberikan arahan yang sesuai dengan moral, norma agama 

dan susila, (3) mengajarkan bahasa krama untuk anak-anak kepada orang 

yang lebih tua. Persamaan objek penelitian Wijayanti (2010) dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas kedisiplinan. 

Perbedaan subjek penelitian Wijayanti (2010) yaitu Asrama Polisi, 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu keteladanan guru.  

Chasanah,dkk. (2014), menulis artikel penelitian dengan judul 

“peranan guru PKn dalam membentuk karakter disiplin siswa: studi 

deskritif di SMP Negeri 45 Jakarta”.  Dalam penelitian tersebut dijelaskan 



55 

 

 

bahwa peran guru PKn dalam membentuk karakter disiplin siswa sangat 

berperan besar walaupun pada prinsipnya semua guru juga ikut andil 

dalam membentuk karakter siswa. Upaya pembentukan karakter dilakukan 

dnegan pembelajaran diskusi kelompok, penilaian sikap karena pada saat 

setiap pembelajaran ada penilaian sikap seperti misalnya tertib dengan 

aturan-aturan pada saat melakukan kegiatan. Jika dalam rangka 

pembentukan karakter disiplin siswa, guru PKn menyarankan para siswa 

untuk melakukan hal-hal kecil tetapi sangat bermanfaat seperti membuang 

sampah pada tempatnya untuk meningkatkan rasa kepedulian siswa 

terhadap kebersihan, selalu mengikuti upacara bendera untuk 

menunjukkan rasa nasionalisme siswa serta melakukan penilaian antar 

teman. Maka karakter yang terbentuk adalah peduli, sikap sosial, 

bertanggung jawab, sopan santun, disiplin, kerjasama, demokratis. 

Persamaan objek penelitian Chasanah (2014) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai kedisiplinan. Perbedaan 

subjek pada penelitian Chasanah (2014) yaitu peranan guru PKn guru PKn 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai 

keteladanan guru. 

Aeni (2011) menulis artikel penelitian yang berjudul “ 

menanamkan disiplin pada anak melalui dairy activity menurut ajaran 

islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam menanamkan 

disiplin kepada anak perlu mempertimbangkan perkembangan psikologis 

dan pertumbuhan fisik anak, aktivitas yang dilakukan oleh anak secara 
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berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan melakukan hal 

yang baik pada anak harus diiringi dengan contoh yang baik pula. Dairy 

activity membantu proses pembiasaan perbuatan baik pada anak. 

Persamaan objek penelitian Aeni (2011) yaitu sama-sama membahas 

mengenai kedisiplinan. Perbedaan subjek penelitian Aeni (2011) yaitu 

dairy activty menurut ajaran islam, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu keteladanan guru. 

Dari banyaknya penelitian tersebut, masing-masing penelitian 

menggunakan teknik serta subjek yang berbeda. Penelitian inipun berbeda 

dengan penelitian sebelumnya dari segi teknik dan subjek penelitian. 

Keunggulan dari penelitian ini adalah membahas keteladanan guru PKn 

sebagai model pembinaan kedisiplinan siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Demak, yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumya. 

7. Kerangka Berpikir  

Pendidikan merupakan alat yang digunakan dalam mencetak 

generasi penerus bangsa yang berkualitas dimasa yang akan datang. 

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh peran penting adanya seorang guru. 

Sebagai seorang pendidik, guru diharapkan tidak hanya mampu 

menyampaikan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

siswanya, namun juga diharapkan mampu mengajarkan nilai-nilai karakter 

kepada siswa khususnya kedisiplinan. 

Disiplin digunakan untuk membentuk sikap taat dan sadar siswa 

terhadap suatu aturan yang berlaku baik dilingkungan keluarga, sekolah, 
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maupun di masyarakat. Faktanya, dilapangan masih ditemukan masalah 

kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa baik itu berupa pelanggaran seperti 

terlambat datang kesekolah, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak 

memakai atribut sekolah lengkap, dan sebagainya. 

 Untuk mengatasi masalah kedisiplinan siswa tersebut, upaya yang 

dapat dilakukan untuk menegakkan kedisiplinan yaitu melalui keteladanan 

guru. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ki Hadjar Dewantara yang berbunyi 

Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri 

Handayani.  Artinya jika didepan memberikan teladan, jika ditengah 

membangkitkan hasrat untuk belajar, dan jika dibelakang memberikan 

dorongan dan pengawasan. Seorang guru harus mampu menjadikan 

dirinya sebagai teladan khususnya Guru PKn harus mampu menjadi  Suri 

Tauladan bagi murid-muridnya dalam hal kedisiplinan. 

Dengan keteladanan yang diberikan guru PKn tersebut akan 

menghasilkan siswa disiplin dan nantinya akan menciptakan kedisiplinan 

siswa secara menyeluruh. Peran serta guru PKn dalam memberikan 

keteladanan sebagai proses pembinaan kedisiplinan bagi siswa, maka 

siswa akan mampu bersikap, berperilaku dan bertutur kata baik serta 

mampu menjadi warga negara yang baik. Mengingat guru PKn memiliki 

tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, 

berbudaya dan bermoral. Maka, sudah menjadi keharusan bagi Guru PKn 

sebagai model yang dapat memberikan teladan dalam hal kedisiplinan.  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

MASALAH KEDISIPLINAN 
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DISIPLIN SISWA 

 KETELADANAN 

1. Disiplin waktu  tepat waktu dalam 

pembelajaran 

2. Disiplin dalam beribadah 
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dan menjalankan kewajiban dalam 

agama 

PERSEPSI DIRI  

GURU PKn 

FUNGSI  

Membentuk karakter  
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 Demak sudah terkondisikan dengan  

baik. Meskipun masih terdapat beberapa siswa yang tidak memiliki 

kedisiplinan dan belum mencapai hasil yang maksimal, namun kedisiplinan 

siswa di SMP Negeri 1 Demak khusunya kelas VIII sudah  jauh lebih baik dari 

sebelumnya. Kedisiplinan yang paling dominan pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Demak yaitu disiplin dalam waktu. Dimana siswa berangkat dan 

pulang sekolah  tepat pada waktunya sebelum bel sekolah berbunyi. 

2. Persepsi diri guru PKn dan upaya dalam penegakan kedisiplinan di sekolah 

sudah berjalan dengan baik. Guru Pkn menyadari peran dan fungsinya dalam 

membentuk dan menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri anak didiknya. 

Serta menegakkan nilai-nilai karakter khususnya dalam hal kedisiplinan 

seperti pengurangan nilai jika tidak mengumpulkan tugas tepat pada 

waktunya, terlambat datang ke sekolah, menghukum siswa yang mengganggu 

dalam proses KBM, berpakaian rapi,dll. Kedisiplinan waktu dan ibadah 

merupakan persepsi diri PKn kelas VIII di SMP Negeri 1 Demak. 

3. Kedisiplinan yang ditiru siswa pada diri guru PKn kelas VIII berupa 

kedisiplinan sikap guru dalam berpakaian rapi dan disiplin waktu. Dengan 

kedisiplinan dalam berpakaian yang ditunjukkan guru PKn kepada anak 
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didiknya, secara tidak langsung ditiru dan diikuti oleh siswa dalam berpakaian 

sehari-hari di sekolah.  

B. SARAN 

1. Siswa yang belum menerapkan disiplin perlu adanya penanganan khusus dari 

guru agar siswa menyadari akan pentingnya penerapan disiplin untuk dirinya 

dimanapun ia berada dengan cara belajar mematuhi peraturan yang telah di 

buat oleh pihak sekola. Karena kedepannya semua unsur mengharuskan untuk 

disiplin. Sehingga sedari kini, sudah memiliki kesadaran akan pentingnya 

kedisiplinan diri. Karna kedisiplinan akan melatih kemandirian dan tanggung 

jawab siswa yang bermanfaat di masa yang akan datang kedepannya. 

2. Bagi Guru PKn, sebaiknya menyadari bahwa dirinya memiliki potensi untuk 

mempengaruhi siswa. Mengingat seorang guru harus memiliki empat 

kompetensi dan dari ke empat kompetensi tersebut, kompetensi yang paling 

mendasar bagi seorang guru adalah aspek kepribadiannya. Sehingga, guru 

PKn harus memiliki kepribadian yang baik, karena guru PKn merupakan 

model teladan bagi anak didiknya khususnya dalam hal keteladanan dan 

kedisiplinan.  

3. Bagi SMP Negeri 1 Demak, dalam pelaksanaan kedisiplinan yang diterapkan 

harus memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap siswa yang melanggar 

peraturan tata tertib sekolah dan diperlukan adanya upaya yang lebih kuat lagi 

untuk terus berusaha mendisiplinkan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Demak. 
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