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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Muthor disiplin adalah  suatu keadaan, yang mana sikap, 

penampilan, dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma dan 

ketentuan ketentuan yang berlaku di sekolah dan kelas mereka berada.1  

Dengan demikian Disiplin ini berhubungan dengan tata tertib atau peraturan yang 

ada, seperti halnya disekolah tata tertib atau peraturan peraturan dibuat adalah untuk 

menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, hingga kelangsungan hidup sosial itu 

dapat dicapai.  

Menurut Damsar dalam Mudasir, disiplin belajar adalah rasa tanggung 

jawab dari pihak murid berdasarkan kematangan rasa sosial untuk mematuhi segala 

aturan dan tata tertib sehingga dapat belajar dengan baik.2 Pembiasaan disiplin di 

sekolah akan mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan siswa di masa 

datang. Pada mulanya memang disiplin dirasakan sebagai sesuatu yang mengekang 

kebebasan, akan tetapi bila aturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang 

harusnya dipatuhi  secara sadar untuk kebaikan dirinya dan sesama, lama kelamaan 

akan menjadi suatu kebiasaan yang baik menuju arah disiplin diri.  

                                                           
1   Prim Masrokan Muthor, Manajemen Mutu ekolah, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013 h. 73 
2   Mudasir, Manajemen Kelas, Yogyakarta: Nusa Media, 2011 h.90 
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Menurut Moenir untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa diperlukan 

indikator-indikator disiplin belajar yang berdasarkan ketentuan disiplin waktu dan 

disiplin perbuatan yaitu: 1). Tepat waktu dalam belajar. 2). Tidak meninggalkan 

kelas/ membolos saat pelajaran. 3). Menyelesaikan tugas tepat waktu 4). Patuh dan 

tidak menentang peraturan yang berlaku 5). Tidak malas belajar.3 

Menurut Tulus Tu’u ada empat hal yang mempengaruhi dan membentuk 

disiplin (individu);:mengikuti dan menaati aturan, kesadaran diri, alat pendidikan, 

hukuman.  Dari keempat faktor tersebut, kesadaran diri atau konsep diri merupakan 

motif terkuat dalam terwujudnya disiplin.4 

Konsep diri akan menentukan siapa seseorang itu dalam kenyataannya, siapa 

seseorang itu menurut pikirannya, dan akan menentukan bisa menjadi apa seseorang 

itu menurut pikirannya sendiri.5  Sedangkan menurut Calhoun dan Acocella dalam 

Jalaluddin Rahmat konsep diri positif merupakan cara pandang individu tentang 

penerimaan diri dimana individu tersebut mengenal dirinya dengan baik 

sekali,memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam macam tentang 

dirinya sendiri sehingga evaluasi dirinya menjadi positif.6 

                                                           
3    Moenir, Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta : Bumi Aksara, 2010 h. 95 
4
   Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta: PT: Grasindo, 2004 . h.48 

5   Nyoman Suryana dan olga D. Pandeitor,  Psikologi Pendidikan 1, Jakarta:  Penerbit Erlangga, 
2014,  h. 140 

6  Jalaluddin  Rakhmat,  Psikologi Komunikasi,  Bandung: PT Remaja Rosda, 2013 h. 104 
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Konsep diri merupakan hal yang penting dalam kehidupan sebab, 

pemahaman seseorang mengenai konsep dirinya akan menentukan dan 

mengarahkan dalam berbagai situasi. 

Menurut Pujijogjati ada tiga peranan penting dari konsep diri sebagai 

penentuan penentu perilaku, antara lain: 

1. Konsep diri berperan dalam mematahkan keselarasan batin 

2. Keseluruhan sikap dan pandangan seseorang terhadap diri berpengaruh besar 

terhadap pengalamannya. 

3. Konsep diri adalah penentu pengharapan seseorang.7 

Dari ketiga peranan konsep diri di atas dapat dikatakan bahwa konsep 

diri penting bagi siswa dalam berperilaku (berdisiplin). Konsep diri 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perilaku siswa, karena 

setiap siswa bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya atau secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa konsep diri merupakan pandangan atau 

penghayatan dan perasaan tentang diri sendiri. 

Menurut Prayitno  siswa dengan konsep diri tinggi merupakan siswa populer 

dan dalam kegiatan kelompok mereka sangat berhasil karena berani berpendapat, 

ide-ide cepat muncul dan takut dikritik oleh orang lain. Sedangkan siswa yang 

memiliki konsep diri fleksibel bertingkah laku yang tidak menyenangkan dan sulit 

                                                           
7
   Nur Ghufron & Rini Risnawita S, Teori-teori Psikologi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010 h18-

19.   
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menghadapinya,  mudah berubah pendapat, sulit dipercaya, tidak tegas dalam 

menentukan jalan hidupnya, sedikit sekali kemandiriannya 8.  

  Konsep diri dalam islam juga tercermin dalam sebuah kisah yang sangat 

menarik dan spektakuler dalam sejarah kehidupan adalah perjalanan pengenalan diri 

oleh Nabi Ibrahim dalam mencari tuhan yang layak disembahnya9. Hal ini 

dikisahkan dalam Al Qur’an surat Al An’am 6: 75-79 yang berbunyi: 

 

٧٥نُِرْي إِْبَراِھْیَم َملَُكْوَت السَّٰمٰوِت َواْألَْرِض َولِیَُكْوَن ِمَن اْلُمْوقِنِْیَن  َوَكٰذلِكَ   

فِلِْیَن  ا أَفََل قَاَل َال أُِحبُّ اْالٰ ا َجنَّ َعلَْیِھ الَّْیُل َرٰأَكْوَكبًۗا قَاَل ٰھَذا َربِّْيۚ فَلَمَّ ٧٦فَلَمَّ  

ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا قَاَل ھٰ  ا أَفََل قَاَل لَئِْن لَّْم یَْھِدنِْي َربِّى ْألَُكْونَنَّ ِمَن اْلقَْوِم فَلَمَّ َذا َربِّۚي فَلَمَّ

الِّْیَن  ٧٧الضَّ  

مَّ  ا أَفَلَْت قَاَل ٰیقَْوِم إِنِّْي بَِرْيٌء مِّ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغةً قَاَل ٰھَذا َربِّْي ٰھَذا أَْكبَُرۚ فَلَمَّ ا فَلَمَّ

٧٨تُْشِرُكْوَن   

َما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكْیَن ۚ ْھُت َوْجِھَي لِلَِّذْي فَطََر السَّٰمٰوِت َواْألَْرَض َحنِْیفًا وَّ ٧٩إِنِّْي َوجَّ  

 
 

Artinya:“Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda 

keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi, dan (Kami 

memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang 

yakin.”(75). Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang 

(lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku" Tetapi tatkala bintang itu tenggelam 

dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam".(76).“Kemudian 

tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku". Tetapi 
                                                           

8   Prayitno, Psikologi Perkembangan Remaja, Padang: FIP UNP, 2016,  h. 130 
9 Muwafik Saleh,Membangun Karakter Dengan Hati Nurani,Malang: Penerbit Erlangga, 2011, h 96  
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setelah bulan itu terbenam dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak 

memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang 

sesat."(77).“Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata: 

"Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar", maka tatkala matahari itu telah 

terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari 

apa yang kamu persekutukan.”(78).“Sesungguhnya aku menghadapkan 

diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung 

kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan Tuhan.”(79) (Q.S Al An’am  6: 75-79)10 

 

Ayat diatas menggambarkan Nabi Ibrahim mencari jati dirinya dan 

mengenal siapa dirinya melalui pencarian tetang siapa tuhan yang telah 

menciptakannya termasuk alam semesta yang ditinggalinya sehingga dia bisa 

bersyukur atas penciptaan dirinya kepada Dia yang telah menciptakan dirinya dan 

kemudian menyembah-Nya .11 

Berdasarkan pengamatan penulis di Sekolah Menengah Atas Negeri 1  

Kampar Timur Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Konsep diri siswa sudah 

tercermin dari kesehariannya disekolah seperti 1). Siswa popular dan dikenali oleh 

siswa lainnya 2). Siswa selalu ikut serta dalam kegiatan kelompok 3). Siswa aktif 

dalam kegiatan organisasi. Namun walaupun demikian masih banyak siswa yang 

melanggar peraturan-peraturan yang berlaku disekolah, hal ini dapat dilihat masih 

banyaknya siswa yang datang terlambat, siswa keluar masuk pada saat jam 

                                                           
10   El-Qurtuby Usman, Al-Qur’an Cordoba, Bandung: Cordoba International Indonesia, 2016  h. 137 
11

   Muwafik Saleh, op. cit. h. 98 
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pelajaran berlangsung, siswa tidak membawa tugas yang diberikan oleh guru, siswa 

yang tidak mau belajar, dan siswa yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang 

berlaku disekolah. 

Adapun gejala gejala yang penulis temui dilapangan ialah sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang datang terlambat ketika masuk jam pelajaran ekonomi. 

2. Masih ada siswa yang keluar masuk ketika jam pelajaran ekonomi. 

3. Masih adanya siswa yang tidak menyelesaikan tugas ekonomi yang diberikan 

oleh guru. 

4. Masih adanya siswa yang tidak mengindahkan peraturan yang ada dikelas 

ketika belajar ekonomi. 

5. Masih adanya siswa yang malas-malasan ketika belajar ekonomi 

Berdasarkan latar–belakang dan gejala gejala  yang terjadi, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judull “Pengaruh konsep 

diri terhadap disiplin belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur Kecamatan Kampa”. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Konsep diri 

Menurut  Imam Musbikin konsep diri ialah pandangan dan penilaian 

seseorang terhadap dirinya sendiri yang meliputi diri fisik, disi pribadi, diri 

keluarga, diri moral etik dan juga diri social yang diperoleh melalui interaksi 

dengan lingkungan secara terus menerus dan terdiferensiasi.12 

 Menurut Calhoun dan Acocella dalam Imam Musbikin menjelaskan 

konsep diri merupakan suatu pandanagn atau keyakinan dari terhadap 

keseluruhan diri, baik yang menyangkut kebaikan maupun kekurangan diri, 

sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseluruhan perilaku yang 

ditampilkan.13 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis simpulkan konsep diri ialah 

cara pandang seseorang terhadap keseluruhan dirinya baik itu kebaikan atau 

keburukan yang akan menjadi ciri khas dia dalam bertingkah laku seharai – hari. 

2. Disiplin Belajar  

 Menurut Damsar dalam Mudasir disiplin belajar adalah rasa tanggung 

jawab dari pihak murid berdasarkan kematangan rasa sosial untuk mematuhi 

segala aturan dan tata tertib sehingga dapat belajar dengan baik.14 Sedangkan 

                                                           
12

    Imam Musbikin,  Op. Cit. h.  10 
13    Ibid. h. 122  
14    Mudasir, Op. Cit. h. 90 
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Menurut mudasir disiplin belajar merupakan keseluruhan sikap dan perbuatan 

siswa yang timbul dari kesadaran dirinya untuk belajar.15 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar 

merupakan keseluruhan sikap patuh dalam belajar yang timbul dari kesadaran 

diri sehingga dapat belajar dengan baik. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasi 

masalah yang dialami siswa ialah sebagai berikut: 

a. Disiplin belajar siswa masih belum maksimal dilakukan. 

b. Pengaruh konsep diri terhadap disiplin belajar belajar masih belum 

maksimal  

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang teridentifikasi dan banyaknya 

pembagian dari konsep diri itu sendiri, sementara kemampuan penulis yang 

terbatas, dan juga mengingat waktu pengolahan maka permasalahan yang diteliti 

dalam peneliti ini dibatasi pada pengaruh konsep diri  terhadap tingkat disiplin 

siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas di Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 

Kampar Timur Kecamatan Kampa. 
                                                           

15     Ibid. h. 91 



 
 

9 
 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis dapat merumuskan 

permasalah tersebut, yaitu Seberapa besar pengaruh antara konsep diri dengan 

tingkat disiplin siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas  di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kampar Timur? 

 

4. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dibuat tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konsep diri positif 

dengan tingkat kedisiplinan siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi siswa 

Dengan penelitian ini diharapkan siswa dapat mengukur tingkat konsep 

dirinya serta menjadi alat intropeksi diri t dalam pelajaran ekonomi. 

b. Bagi guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapakan bisa menjadi bahan informasi 

tambahan  bagi guru dalam meningkatkan disiplin belajar siswa. 
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c. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan tentang konsep diri siswa dan disiplin 

belajar siswa dalam rangka meningkatkan mutu  pendidikan. 

 

 


