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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab I akan diuraikan secara rinci mengenai: a. Latar Belakang 

Masalah, b. Fokus Masalah, c. Rumusan Masalah, d. Tujuan Penelitian, e. 

Manfaat Penelitian, dan f. Batasan Istilah. 

A.  Latar Belakang 

Kewajiban guru dalam proses belajar mengajar diantaranya adalah 

memperhatikan, menjaga dan melindungi anak didik. Dengan demikian 

apabila anak didik berbuat suatu pelanggaran yang mengganggu 

terlaksananya pendidikan, guru harus mengambil tindakan demi tercapainya 

kedisiplinan dalam proses belajar mengajar dengan baik, salah satu tindakan 

yang diambil oleh guru yaitu memberikan bimbingan atau mengarahkan 

siswa untuk mencapai kedisiplinan tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara No. 16 Tahun 2009 tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya bab II Pasal 5 ayat 1 

menjelaskan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

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

dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah. Bimbingan pribadi dan sosial merupakan suatu proses 

yang berkesinambungan, suatu proses membantu individu, bantuan yang 

diberikan itu dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat 

mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan 
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kemampuan potensinya. Salah satu tujuan utama dari kegiatan bimbingan 

pribadi dan sosial adalah untuk mengembangkan kemampuan bertingkah laku 

dan berhubungan sosial, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat 

dengan menjunjung tinggi tatakrama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, 

adat istiadat, peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Dari pernyataan tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwasanya salah satu tujuan dari bimbingan 

pribadi dan sosial adalah pembentukan kedisiplinan diri pada siswa. 

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan 

bimbingan pribadi dan sosial adalah memahami siswa secara keseluruhan, 

baik masalah yang dihadapinya maupun latar belakang pribadinya. Dalam hal 

ini, guru dituntut untuk mengetahui asal usul dan kepribadian setiap siswa 

agar guru dapat memperoleh cara untuk menghadapi siswa yang bermasalah. 

Maka dari itu perlu adanya pengumpulan data terhadap siswa. Dengan data 

yang lengkap, guru akan dapat memberikan layanan bimbingan pribadi dan 

sosial kepada siswa secara tepat atau terarah, sehingga siswa memiliki 

kedisiplinan yang baik. 

Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku 

moral yang diterima oleh masyarakatnya. Tujuan disiplin adalah membentuk 

perilaku yang sesuai dengan kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dengan 

adanya kedisiplinan, maka pergaulan sosial dapat terjalin dengan baik 

(Melati, 2012 : 77). Disiplin sangat penting bagi siswa dan ditanamkan secara 

terus menerus kepada siswa. Jika disiplin ditanamkan secara terus menerus, 

maka disiplin tersebut akan menjadi kebiasaan bagi siswa. Adapun pengertian 

disiplin siswa adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh siswa 
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di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap siswa dan sekolah secara 

kesuluruhan (Imron, 2011: 173). Keterampilan siswa dalam mendisiplikan 

diri dengan baik merupakan hal penting bagi mereka, namun tingkat disiplin 

setiap siswa dalam mematuhi peraturan sekolah berbeda-beda. Agar siswa 

disiplin diperlukan perlakuan dan bimbingan pribadi dan sosial yang tepat, 

sebab banyak kasus yang muncul seputar kedisiplinan para siswa di sekolah. 

Hal tersebut kadangkala membuat para guru tidak nyaman saat melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik di kelas dan di lingkungan sekolah. 

SDN Brakas 1 Ra’as dalam hal ini ingin mewujudkan kedisiplinan 

yang baik, agar para siswa tidak melakukan pelanggaran terus menerus. 

Misalnya, terlambat masuk sekolah, keluar kelas pada jam pelajaran, tidak 

menggunakan seragam lengkap, tidak membuang sampah pada tempatnya, 

tidak melaksanakan piket kelas. Sebagaimana diketahui oleh peneliti masih 

ada siswa yang melanggar peraturan yang berlaku di sekolah, ini disebabkan 

oleh siswa yang selalu meremehkan peraturan yang berlaku, sehingga 

kedisiplinan di  sekolah tidak terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menetapkan judul 

‘’Analisis Bimbingan Pribadi dan Sosial pada Kedisiplinan Siswa di SDN 

Brakas 1 Ra’as Kabupaten Sumenep’’.  

B.  Fokus Masalah 

Penelitian yang berjudul “Analisis Bimbingan Pribadi dan Sosial 

pada Kedisiplinan Siswa di SDN Brakas 1 Ra’as Kabupaten Sumenep”, 

difokuskan pada (1) Pelaksanaan bimbingan pribadi dan sosial yang 
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diterapkan di SDN Brakas 1 Ra’as Kabupaten Sumenep, (2) Hambatan saat 

pelaksanaan bimbingan pribadi dan sosial pada kedisiplinan berlangsung, (3) 

Usaha guru dalam mengatasi hambatan pelaksanaan bimbingan pribadi dan 

sosial. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah difokus masalah di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pribadi dan sosial pada kedisiplinan 

yang diterapkan di SDN Brakas 1 Ra’as Kabupaten Sumenep? 

2. Apa saja hambatan pelaksanaan bimbingan pribadi dan sosial pada  

kedisiplinan yang diterapkan di SDN Brakas 1 Ra’as Kabupaten 

Sumenep? 

3. Bagaimana usaha guru atau pihak sekolah dalam mengatasi masalah atau 

hambatan bimbingan pribadi dan sosial pada kedisiplinan yang diterapkan 

di SDN Brakas 1 Ra’as Kabupaten Sumenep? 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.  Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pribadi dan 

sosial pada kedisiplinan yang diterapkan di SDN Brakas 1 Ra’as 

Kabupaten Sumenep. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan hambatan-hambatan pelaksanaan 

bimbingan pribadi dan sosial pada kedisiplinan yang diterapkan di SDN 

Brakas 1 Ra’as Kabupaten Sumenep. 
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3. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak 

sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan bimbingan 

pribadi dan sosial pada kedisiplinan yang diterapkan di SDN Brakas 1 

Ra’as Kabupaten Sumenep. 

E.  Manfat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mematuhi peraturan yang 

telah ditetapkan oleh sekolah. 

2. Bagi Guru 

Sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam pemberian bimbingan 

pribadi dan sosial terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. 

3. Bagi Sekolah  

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan di dalam 

menentukan kebijakan terhadap permasalahan yang ada, juga dapat 

memberikan bahan pemikiran bagi semua pihak yang bertanggung jawab 

bagi kalangan sekolah. 

4. Bagi orang tua/masyarakat 

Sebagai pengetahuan dan kontrol di dalam memberikan bimbingan 

terhadap anak. 

F.  Batasan Istilah 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
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2. Bimbingan pribadi dan sosial merupakan usaha bimbingan dalam 

menghadapi dan memecahkan masalah seperti penyesuaian diri dengan 

lingkungan, menghadapi konflik dan pergaulan (Juntika, 2011: 15). 

3.  Kedisiplinan merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku 

moral yang diterima oleh masyarakatnya. Disiplin adalah penting bagi 

perkembangan anak karena berisi hal-hal yang diperlukan anak. (Melati, 

2012: 77). 


