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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Peranan 

2.1.1.1. Pengertian peranan 

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia,arti dari peranan  adalah 

bermain sebagai ( dalam  film, sandiwara, dan sebagainya ) atau dalam arti 

lain  seseorang yang memaninkan suatu pekerjaan yang dinamis yang 

mempunyai ciri khas terhadap suatu karakter yang dimainkannya.Di dalam 

kehidupan sehari-hari individu-individu di masyarakat  mempunyai peranan 

masing-masing hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai kebutuhan 

dan karakter yang berbeda,perbedaan ini ada semenjak manusia lahir di 

dunia. 

  Sebagaimana dalam dunia teater, posisi setiap individu manusia seperti 

aktor dalam teater,bahwa perilaku diharapkan daripadanya tidak berdiri 

sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang 

lain yang berhubungan dengan aktor tersebut ( sarwono 1995:209). 

2.1.1.2. Peranan Guru   

Guru merupakan salah satu peran dalam kehidupan dengan mempunyai 

peranan sebagai tenaga pendidik, tenaga pendidik pada umumnya masuk 
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dalam sistem pendidikan formal di banyak Negara di dunia. Selain dari  pada 

itu peranan guru sangatlah penting untuk membentuk  karakter generasi 

bangsa di masa mendatang. Proses belajar mengajar atau pun kegiatan 

pembelajaran sangatlah tidak bisa lepas dari keberadaan guru, tanpa adanya 

guru pembelajaran sangatlah sulit dilakukan karena dalam rangka 

pelaksanaan pendidikan formal guru menjadi pihak yang sangat vital. 

 Guru memiliki peran yang paling aktif dalam pelaksanaan pendidikan 

demi mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai guru menjalankan 

perannya dengan cara mengajar peserta didik atau siswa. 

Selain daripada itu banyak kewajiban dalam pembelajaran dari mulai 

merencanakan pembelajaran,melaksanakan pembelajaran hingga evaluasi 

pembelajaran. Menurut Sudirman (2011 :143-144) peranan guru di bagi 

menjadi 9, 9 peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar tersebut yaitu : 

1. Informator 

sebagai pelaksana mengajar informatif, laboratorium, studi 

lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. 

2. Organisator  

Pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran 

dan lain-lain.Organisasi komponen-komponen kegiatan belajar 

harus diatur oleh guru agar mencapai efektivitas dan efisiensi 

dalam belajar pada diri guru maupun siswa. 

3. Motivator  
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sebagai motivator penting artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa.guru harus 

mampu memberikan rangsangan, dorongan serta reinforcement 

untuk mengembangkan potensi siswa, menumbuhkan swadaya 

(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi 

dinamika dalam proses belajar. 

4. Director atau pengarah  

Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar 

siswa sesuai dengan tujuan yang di cita-citakan. 

5. Inisiator  

Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar ide-ide yang di 

cetuskan hendaknya adalah ide-ide kreatif yang dicontoh 

hendaknya adalah ide-ide kreatif yang dapat dicontoh oleh peserta 

didik. 

6. Transmitter 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru juga akan bertindak selaku 

penyebar kebaikan pendidikan pengetahuan. 

7. Fasilitator  

Guru wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan 

pembelajaran yang kondusif sehingga proses belajar efektif dan 

efisien. 
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8. Mediator  

Mediator ini dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa.Misalnya saja menengahi atau memberikan jalan 

keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. 

Mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media 

pembelajaran mana yang tepat digunakan dalam pelajaran. 

9. Evaluator  

Guru memiliki tugas untuk menilai dan mengamati perkembangan 

prestasi belajar peserta didik. Guru memiliki otoritas penuh dalam 

menilai peserta didik, namun demikian evaluasi harus tetap 

dilaksanakan secara objektif. 

2.1.1.3. Peranan guru kewarganegaraan  

Peranan guru kewarganegaraan yaitu sebagai pendidikan yang 

cakupannya sangat luas dengan mencakup pendidikan HAM (Hak Asasi 

Manusia), Demokrasi (democrazy Educational), Pemerintahan, Konstitusi, 

Rule of law, Hak dan Kewajiban Negara, Partisipasi aktif dan keterlibatan 

warga negara dalam masyarakat madani, warisan politik, dan lain-lain. 
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2.1.2 Sekolah 

2.1.2.1 Pengertian Sekolah  

Sekolah berasal dari bahasa latinskhole, scola, solae atau skhola yang 

berarti waktu lengang atau waktu senggang. Sekolah merupakan kegiatan di 

waktu luang di tengah kegiatan mereka yang utama yaitu bermain dan 

menghabiskan waktu anak-anak dan remaja. Menghabiskan waktu luang 

yang dimaksud adalah mengerjakan, membaca,berhitungdan 

menulis,mengenal norma-norma dan keindahan (seni),atau secara umum 

sekolah adalah suatu lembaga yang digunakan untuk menjalankan sistem 

pendidikan formal yang diajarkan oleh guru kepada murid atau siswa. 

Negara-negara di dunia pada umumnya mempunyai  suatu sistem 

pendidikan formal yang berbeda-beda menyesuaikan karakter masyarakat di 

dunia. Negara-negara di Dunia dalam masa ke masa selalu mengevaluasi 

sistem pendidikan formal nya secara terus menerus untuk menyesuaikan dan 

menyempurnakan agar pendidikan tersebut dapat memunculkan produk-

produk pendidikan dan dapat bersaing dengan tantangan zaman. Hal-hal 

tersebut juga terjadi di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia dari masa 

ke masa mengalami perubahan-perubahan untuk  menyesuaikan pendidikan 

tersebut dengan masanya hal itu juga untuk mencapai tujuan dari sebuah 

system pendidikan tersebut. 

Sekolah  di Indonesia di bagi menjadi 3 fase yaitu  fase pendidikan usia 

dini atau dasar (paud, Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar), pendidikan 
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menengah atau remaja ( Sekolah Menengah Pertama ( SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA) ) dan usia dewasa (Mahasiswa ). Fase Sekolah di 

Indonesia di sesuaikan dengan tingkat karakter usia siswa hal ini digunakan 

agar pencapaian target pendidikan nasional tercapai. 

2.1.1.3. Karakteristik Sekolah  

Pada dasar nya karakteristik sekolah seara umum dapat kita ketahu yaitu 

mendidik manusia menjadi lebih baik dengan mengembangkan jiwa kopetisi, 

akan tetapi jika dilihat secara seksama terdapat perbedaan karakter pada 

setiap tingkatannya sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tinggi. 

a. Sekolah dasar 

Sekolah dasar merupakan sistem pendidikan di  usia dini atau dasar adapun 

karakteristik dari sekolah dasar antara lain :  

1. Siswa  

Siswa yang menempuh pada masalah sekolah dasar ini merupakan anak 

yang berusia 5-12 tahun. Dan mempunai karakter belajar suka dengan 

permainan. 

2. Kurikulum  

Sekolah dasar merupakan awal dari sebuah pendidikan system pendidikan 

formal.Sekolah dasar ditempuh pada umumnya 6 tahun dan dibagi menjadi 

6 tingkatan kelas. Porsi materi bahasa Indonesia dan matematika mendapat 

porsi lebih dari materi lainnya. 
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3. Pembelajaran  

Dalam mengajar siswa anak berusia dini seorang guru pada umumnya 

meemberi materi pembelajaran dengan strategi bermain contoh seperti 

bermain game, dan bernyanyi. 

b. Sekolah Menengah  

1. Siswa  

Siswa pada sekolah menengah ini berumur antara 13-18 tahun.Karakter 

siswa di fase sekolah menengah ini memasuki masa peralihan dari anak – 

anak menuju dewasa. Karena dalam masa peralihan tersebut emosi 

siswanya masih labil hal tersebut mempengaruhi  tingkat kenakalan siswa. 

2. Kurikulum  

Pada fase sekolah menengah  ini di bagi menjadi 2 jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) per jenjang 

di bagi menjadi 3 tingkat kelas. Pada tingkat ini siswa diperkenalkan 

dengan ilmu umum. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran pada masa sekolah menengah di titik beratkan pada 

pendidikan karakter dan mulai dikenalkan dengan ilmu pengetahuan umum 

atau ilmu yang menjurus di bidang keilmuan tertentu, karena  di masa ini 

penentuan siswa yang nantinya akan bekerja atau melanjutkan ke jenjang 

berikutnya. 
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c. Sekolah tinggi 

1. Siswa  

Dalam fase ini siswa kebanyakan berumur sudah dewasa dan tidak ada 

batas umur yang mengikatnya. 

2. Kurikulum  

Kurikulum pada jenjang ini merupakan kurikulum yang di rancang untuk 

menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kerja professional. 

 

2.1.3 Sikap  

2.1.3.1 Pengertian sikap 

Menurut Krech dan Crutchfield (1948:152) dalam Wawan dan Dewi 

(2011:29) sikap adalah “An enduring organization of motivational, 

emotional, perceptual and cognitive processes with respect to some aspect of 

individuali’s world”. Sikap adalah pengorganisasian yang relatif yang 

berlangsung lama dari proses motivasi, persepsi dan kognitif yang relative 

menetap pada diri individu dalam berhubungan dengan aspek dengan aspek 

kehidupannya. Sikap individu ini dapat diketahui dari beberapa proses 

motivasi,emosi,persepsi dan proses kognitif yang terjadi pada diri individu 

secara konsisten dalam berhubungn dengan objek sikap. 
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2.1.3.2 Tanggung jawab sosial  

Tanggung jawab merupakan suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan 

peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun 

kekuasaan (Segala, 2013:15), secara umum tanggung jawab diartikan sebagai 

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. 

Interaksi sosial antar individu atau kelompok tidak dapat terhindarkan apa 

lagi pada jaman teknologi pada masa kini hal tersebut memaksa manusia 

berinteraksi lebih dari pada masa sebelumnya. Jika interaksi sosial  tersebut 

tidak di sertai tanggung  jawab sosial bisa berdampak pada kerukunan dan 

ketertipan sosial dalam perilaku atau kegiatan sehari-hari. Tanggung jawab 

sosial itu merupakan wajib dan mengikat pihak yang melakukan interaksi 

baik individu maupun kelompok. 

Konflik merupakan hal yang mendasar dari kelalaian akan tanggung 

jawab atas interaksi yang dilakukan oleh siswa. JhoAnne Shaneen, ketika 

menjadi kepala sekolah dasar di New York  dia menggunakan 3 tahapan 

proses pemecahan masalah untuk murid-murid yang dikirimkan ke kantor 

karena berkeahi dengan temannya. 

1. Mereka akan diwawancara satu dengan yang lain. Tentang kehidupan 

mereka, kesukaan mereka, dan perasaan mereka menggunakan kertas yang 

telah disediakan. Secara rasional,ketika anak bertengkar karena mereka tidak 

sling mengenal satu sama lain. 
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2. Dia akan memberikan murid tersebut waktu untuk memikirkan solusinya, jika 

mereka tidak dapat menemukan solusinya maka  dia akan menawarkan 

alternative dan membiarkan mereka memilih yang mereka pikir solusi 

terbaik. 

3. Setelah beberapa hari, murid-murid harus melaporkan kembali bagaimana 

solusi tersebut berjalan. 

 

Tiga langkah diatas diatas mencerminkan bahwa penanganan sebuah konflik 

antar siswa  memerlukan sebuah proses dan juga harus konsisten dan kesabaran. 

Kesabaran guru sangat lah berperan penting karena guru tidak hanya bertugas 

menyelesaikan konflik tersebut akan tetapi guru juga dituntut untuk untuk 

menstimulus siswa agar siswa dapat mempunyai sikap tanggung jawab atas 

perilakunya. 

  Dalam satu studi mengenai first-graders, Robert Enright yang merupakan 

psikolog dari Universitas Wisconsin yang berkolaborasi dengan guru dalam satu 

program untuk mengajar anak-anak bagaimana menjadi pemecah masalah 

konflik sosial, dari kolaborasi tersebut muncul 7 gagasan strategi untuk resolusi 

konflik mengajar. 

1. Penggunaan kurikulum resolusi konflik untuk mengajar siswa tentang 

penyebab-penyebab dari konflik dan jalan tanpa kekerasan untuk 

menyelesaikan masalah mereka. 

2. Melatih murid dalam kebutuhan ketrampilan sosial khusus, untuk 

menghindari dan menyelesaikan konflik. 
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3. Menggunakan pertemuan kelas untuk mendiskusikan sebab-sebab dari 

konflik dan untuk menegakkan  nilai bahwa konflik harus diselesaikan 

dengan adil dan tanpa kekerasan. 

4. Keterlibatan di butuhkan ketika membimbing siswa dalam menggunakan 

kemampuan resolusi konflik yang baru dipelajari 

5. Menyediakan pelatihan khusus untuk murid-murid yang mengabdi 

sebagai manajer konflik di lapangan bermain. 

6. Mendorong intruksi dalam kelas dengan menggunakan proses mediasi 

konflik bersama murid-murid yang dikirimkan ke kantor karena 

bertengkar. 

7. Menolong murid yang memiliki kemajuan dalam mencapai tujuan 

menyelesaikan konflik  tanpa mediasi dari luar. 

Dalam 7 gagasan strategi  resolusi konflik tersebut menunjukkan keselarasan 

antara guru dan murid dalam mencari,menyelesaikan masalah konflik sosial 

yang ada 

 

A. Jenis - jenis Tanggung jawab Siswa 

Siswa merupakan manusia yang masih memproses dirinya menjadi 

manusia seutuhnya. Dalam pengertian yang di maksudkan memproses untuk 

menjadi manusia seutuhnya adalah  ketika manusia mengisi waktunya 

dengan menempah atau membuat dirinya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya baik untuk dirinya sendiri atau memanusiakan orang lain. Suatu 
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proses pendidikan yang di laksanakan oleh siswa merupakan suatu hal yang 

sangat penting untuk kehidupan selanjutnya termasuk hal yang paling 

mendasar  yaitu tanggung jawab. Jenis tanggung jawab yang dilaksanakan 

siswa yaitu : 

1. Belajar  

Belajar merupakan tanggung jawab siswa yang paling mendasar karena 

pada hakekatnya siswa bisa dinamakan siswa karena dia sedang menutuntut 

ilmu baik di dalam pendidikan formal maupun non formal.Akan tetapi dalam 

melaksanakan tanggung jawab yang paling mendasar tersebut siswa harus 

dalam bimbingan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya atau bisa di 

sebut guru. 

Dalam buku Theories of Learning, Hilgrad dan Bowner mengungkapkan 

bahwa belajar merupakan hal yang behubungan dengan perubahan tingkah 

laku seseorang terhadap  sesuatu situasi tertentu dan yang disebabkan oleh 

pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu dimana perubahan 

tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar  kecenderungan respon 

pembawaan, kematangan dan keadaan-keadaan sesaat seseorang.   

Tanggung jawab belajar siswa dilakukan setiap hari dan tidak terikat waktu 

porsi belajarnya. Indikator terlaksananya tanggung jawab belajar siswa dapat 

kita ketahui dengan melaksanakan ulangan atau ujian jika diukur berdasarkan 

pendidikan formal yang  berlaku.  Jika yang di ukur dari tanggung jawab siswa 

belajar non formal bisa kita amati sosialisasi nya yang ada di masyarakat 
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sekitar. Kedua indikator tersebut sangat akurat dalam menentukan seberapa 

intens siswa atau pelajar dalam melaksanakan tanggung jawab belajar. 

Dalam menentukan penilaian sebarapa intens siswa dalam belajar dapat di 

tinjau dari 4 elemen belajar yaitu  

a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan 

itu dapat mengarah ke tingkah laku yang lebih baik, akan tetapi juga tidak 

menutup kemungkinan untuk mengarah ke tingkah laku buruk. 

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan 

pengalaman. Dalam arti perubahan – perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar, seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. 

c. Suatu kegiatan dapat dikatakan belajar  maka perubahan itu harus relatif 

mantap, harus memenuhi akhir daripada suatu periode waktu yang cukup 

panjang. Berapa lama periode waktu berlangsung sangat sulit untuk 

dipastikan. Suatu perubahan tersebut hendaknya menjadi akhir dari sebuah 

periode, dan menjadi awal dari sebuah periode yang tumbuh untuk 

menggantikan perubahan sebelumnya. Sebuah perubahan dapat berlangsung 

berhari-hari, berbulan-bulan, ataupun bertahu-tahun. Hal ini berarti kita 

harus mengenyampingkan perubahan-perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian atau 

kepekaan seseorang yang biasanya hanya berlangsung sementara. 

d. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti : perubahan 
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dalam pengertian,pemecahan suatu masalah/berpikir, ketrampilan, 

kecakapan, kebiasaan atau pun sikap. 

2. Berbuat baik kepada guru dan teman 

Berbuat baik kepada guru dan teman merupakan kewajiban sekaligus 

merupakan tanggung jawab siswa atau pelajar karena mereka hidup dengan 

orang lain di sekitanya, dan tanggung jawab tersebut menegaskan bahwa 

manusia adalah sebuah makhluk sosial. Berbuat baik merupakan sebuah 

keharusan tidak hanya untuk siswa semata akan tetapi berlaku terhadap semua 

individu atau kelompok. 

 

3. Mentaati Peraturan  

Peraturan  merupakan instrument penegakan norma-norma yang ada di 

masyarakat jadi semua elemen masyarakat harus mempunyai tanggung jawab 

pada prilaku mereka dan berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

Siswa juga tidak lepas dari tanggung jawab menaati peraturan yang ada karena 

siswa masih dalam tahap belajar maka dari itu pemahaman akan tanggung jawab 

tersebut sangat  penting selain untuk individunya sendiri maupun terhadap 

lingkungan sekitarnya. 
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2.1.4. Guru  

A. Pengertian guru 

 Pengertian guru di jelaskan dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah.dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan 

bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, guru juga disebut 

sebagai pendidik, yaitu orang yang mendidik. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia “Mendidik” diartikan sebagai memelihara dan memberi latihan 

(ajaran,pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 

 Menurut Laurence D Hazkew dan Jonatahn C. Mc Lendon dalam Uno 

(2007:15) menyebut “ Teacher is profesional person who conduct classes”  ( 

guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan 

mengelola kelas) Jadi guru adalah orang yang memiliki kemampuan 

merancang program pembelajaran serta menata dan mengelola agar kelas 

peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat 

kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. 
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2.1.5. Profesi Guru  

Profesi adalah seuatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan di tekuni 

oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan 

tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang 

diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif ( Webster dalam 

Kusnandar 2010:45). Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang 

menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut 

profesi tidak dapat di pegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan 

persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Profesional adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian ,kemahiran,atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 tahun 2005). 

  Profesi menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan studi 

dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam seperti bidang hukum, 

militer, kedokteran, kependidikan, kebidanan dan sebagainya. Pekerjaan 

yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 

mereka khusus di persiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan 

oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Nana Sudjana 

dalam Kusnandar 2010:46). 

Maka dari pengertian diatas mengenai pengertian profesi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa profesi adalah setu keahlian (skill) dan mensyaratkan 
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pengetahuan tertentu sesuai profesi yang diperoleh melalui tahapan atau 

pendidikan serta pelatihan akademis profesi biasanya berkaitan dengan mata  

pencaharian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup.dengan demikian, 

profesi guru adalah kewenangan dan keahlian dalam bidang pendidikan. 

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang 

memerlukan keahlian khusu sebagai guru guru dan tidak tidak dilakukan oleh 

sembarang orang diluar bidang kependidikan (Uno, 2007:15). Seiring dengan 

kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat guru tidak lagi bertindak 

hanya sebagai penyaji informasi tetapi juga sebagai fasilitator,motivator,dan 

lebih banyak memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mencari dan 

mengolah sendiri tentan informasi materi pembelajaran. 

 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh destya dwi 

trisnawati (2013) yang berjudul “ Membangun Disiplin Dan Tanggung 

Jawab Siswa SMA Khadijah Surabaya. Dalam penelitian tersebut 

dikemukan bahwa implementasi tata tertib sekolah SMA Khadijah Surabaya 

untuk membangun disiplin dan tanggung jawab siswa  upaya yang dilakukan 

guru dalam mengembangkan sikap tanggung jawab sosial siswa adalah (1) 

Perencanaan dilakukan dengan system bottom up dengan dimulai dari 

elemen yang paling bawah sampai ke atas yaitu dengan kerja sama antara 

kepala sekolah. (2) Pelaksanaan diawali dengan sosilalisasi kepada siswa 

baru dengan persetujuan antara pihak sekolah dan wali murid SMA Khadijah 
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Surabaya. (3) Setelah pelaksanaan dari progam, program tersebut secara 

bertahap akan di evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengefektifkan 

pelaksaanaan dalam menumbuhkan tanggung jawab. 

Penelitian yang saya laksanakan ada sedikit perbedaan dengan 

penelitian yang di laksanakan oleh Destya Dwi Trisnawati. Perbedaan 

penelitian Destya Dwi Trisnawati dengan yang dilakukan oleh peneliti ada 

beberapa instrument seperti karakter siswa jika penelitian yang dilakukan 

Destya Dwi Trisnawatipada jenjang SMA yang pada umumnya dari segi 

pemikiran sudah mulai dewasa berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti yang objek penelitiannya berada di jenjang SMP, yang kedua 

dalam penelitian Destya Dwi Trisnawati  berfokus pada system bottom up 

yang membuat semua elemen bekerjasama dalam hal mengembangkan 

tanggung jawab siswa hal tersebut berbeda dengan fokus penelitian di 

letakkan pada peranan guru PPKN dalam menumbuhkan sikap tanggung 

jawab sosial siswa. 

 Penelitian senada selanjutnya oleh Rizky Fajar Abidin, Berchah 

Pitoewas,M Mona Adhah berjudul “ Peran Guru Dalam Mengembangkan 

Sosialitas siswa kelas XI IPS 2 SMAN 1 Kuala Mandor ”, pada tahun 2016.  

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran guru sangat penting bagi 

pembentukan karakter sosial siswa (1) Peran guru dalam mengarahkan siswa 

untuk saling menghormati, Guru sudah menjalankan perannya yaitu guru 

mata pelajaran sosiologi menegur siswa yang mengejek temannya karena 

tidak pandai mengucapkan R, guru mengatakan semua siswa harus 
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Bagan 2.3.1  Bagan kerangka pemikiran penelitian 

 

menghormati temannya (2) Peran guru dalammengarahkan saling 

menghargai, terlihat guru PKn mengarahkan siswa untuksaling mengharagai 

kepercayaan setelah proses seni baca Al-Qur’an/Alkitab (3)Peran guru 

dalam mengarahkan saling tenggang rasa, guru PKn mengarahkansiswa 

untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi beban temannya yang 

terkenamusibah kebakaran rumahnya yaitu dengan cara memberikan 

bantuan baik itubantuan uang, buku maupun pakaian bekas yang masih layak 

pakai. 

 Perbedaan penelitian M Taufik dengan yang dilakukan oleh peneliti 

adalah, dalam penelitian M Taufik berfokus pada pada tidakan kelas dan 

menyebarkan rasa empati  terhadap masalah sosial di sekitarnya, sedangkan 

peneliti berfokus pada penyelesaian masalah akibat dari konflik sosial 

siswa. 

2.3 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku siswa 
Di sekolah  

Konflik  atau masalah sosial 

yang dihadapi 

Penyelesaian oleh siswa 
Penyelesaian dan tindak 

lanjut oleh guru 

Pembina karakter  

Karakter siswa yang mempunyai 

tanggung jawab sosial 


