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BAB II 

TEORI KEBUTUHAN KETERLIBATAN SISWA DALAM PEER 
GROUP DI SEKOLAH DAN KEDISIPLINAN 

A. Landasan Teori 

1. Remaja 

  Siswa SMP kelas VIII berada pada usia 13-14 tahun. Menurut Konopka 

(Pikunas, 1976) usia ini termasuk kedalam fase remaja awal (12-15 tahun). Masa 

remaja merupakan  masa dimana lingkungan memiliki pengaruh paling besar 

dalam kehidupan  mereka. Remaja mengalami kebingungan sehingga berusaha 

mencari tempat yang aman bagi dirinya. Remaja mulai berpikir kritis, memperluas 

pergaulan dan berpaling pada teman-teman sebaya yang mengerti gejolak emosi 

yang dirasakannya.  

  Pada awal masa remaja, penyesuaian diri dengan lingkungan, terutama 

lingkungan sekolah dan teman sebaya memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan 

remaja. Umumnya remaja menghabiskan waktu di sekolah sekitar 7 jam dalam 

sehari ini artinya bahwa hampir setiap hari, sepertiga waktu mereka di gunakan di 

sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Soesilowindradini (Ade Nasrulloh, 

2004:48 ) yang menyatakan bahwa pada masa remaja siswa lebih banyak berada 

di luar rumah daripada di dalam rumah dan hampir sebagian besar  waktunya 

digunakan untuk berinteraksi dengan kelompok teman sebaya. 

 Namun seiring dengan pertambahan usia dan perkembangan diri remaja, 

remaja mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi apabila sikap 

konformitas dengan teman sebaya masih ada. Sejalan dengan pencarian identitas 
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diri seorang remaja, maka remaja dihadapkan pada salah satu tugas perkembangan 

yang harus dicapai olehnya. Menurut Robert Havighurst (Syamsu Yusuf, 

2006:74)  tugas perkembangan yang harus dicapai dalam hal pencarian identitas 

diri adalah mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, salah 

satunya adalah disiplin. 

Syamsu Yusuf  (Sukaesih, 2010:16) mengemukakan bahwa dilihat dari 

kajian psikologis, pergaulan yang terjadi antara teman sebaya dipandang sebagai 

wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan 

akan pengakuan sosial atau orang lain (need for affiliation), kebutuhan akan 

keterikatan dan cinta kasih (belogness and  love), kebutuhan akan rasa aman dan 

perlindungan (safety need), kebutuhan akan kebebasan (independence), kebutuhan 

akan harga diri (self esteem needs). 

  Siswa secara psikologis menurut Mulyani (Dede Sukma, 2009:1) pada 

umur 13-18 tahun, perkembangan anak digolongkan sebagai remaja yang 

mempunyai keinginan baru dan  membutuhkan  sarana aktivitas yang lebih untuk 

menumpahkan segala kegiatannya. Remaja adalah siswa yang sedang berada 

dalam proses berkembang kearah kematangan. Namun dalam menjalani proses 

perkembangan ini, tidak semua remaja dapat mencapai perkembangannya secara 

mulus. Diantara mereka masih banyak yang mengalami masalah, yaitu yang 

menampilkan sikap dan perilaku yang menyimpang, tidak wajar dan amoral, 

seperti membolos, tawuran, tindak kriminal, mengkonsumsi minuman keras 

menjadi pecandu Napza, dan free sex.  
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2. Peer Group 

a. Pengertian Peer Group  

Peer Group atau kelompok teman sebaya adalah sekelompok individu 

yang memiliki usia relatif sama (Surya, 2003:1). Havighurst (surya, 2003:1), 

berpendapat bahwa selain memiliki usia yang relatif sama juga mempunyai 

perasaan dan kesenangan yang sama pula. 

Pengertian kelompok teman sebaya Dalam kamus konseling 

(Sudarsono,1997:31) teman sebaya berarti teman-teman yang sesuai dan sejenis, 

perkumpulan atau kelompok pra puberteit yang mempunyai sifat- sifat tertentu 

dan terdiri dari satu jenis. Kelompok teman sebaya adalah kelompok persahabatan 

yang mempunyai nilai- nilai dan pola hidup sendiri, di mana persahabatan dalam 

periode teman sebaya penting sekali karena merupakan dasar primer mewujudkan 

nilai- nilai dalam suatu kontak sosial. Disamping itu juga mempraktekkan 

berbagai prinsip kerja sama, tanggung jawab bersama, persaingan yang sehat dan 

sebagaianya. Jadi kelompok teman sebaya merupakan media bagi anak untuk 

mewujudkan nilai- nilai sosial tersendiri dalam melakukan prinsip kerjasama, 

tanggungjawab dan kompetisi. 

“Peer group adalah kelompok teman anak sebaya yang sukses di mana ia 

dapat berinteraksi” ( Santoso,1999:85 ). Dalam peer group, individu merasakan 

adanya kesamaan  satu dengan yang lainya seperti di bidang usia, kebutuhan dan 

tujuan yang dapat memperkuat kelompok itu. Di dalam peer group tidak 

dipentingkan adanya struktur organisasi, namun di antara anggota kelompok 

merasakan adanya tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kelompoknya. 
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Dalam peer group ini, individu menemukan dirinya ( pribadi ) serta dapat 

mengembangkan rasa sosialnya sejalan dengan perkembangan kepribadiannya. 

Menurut pakar psikologi remaja Santrock, Cartwright dan Zander 

(www.kompas.com) “peer group adalah sekumpulan remaja sebaya yang punya 

hubungan erat dan saling tergantung. Maka di sekolah, atau di lingkungan tempat 

tinggal kita, biasanya ada kelompok pertemanan”. Mereka terdiri atas beberapa 

orang yang merasa punya ikatan kuat. Mereka kelihatan selalu bersama-sama 

dalam melakukan berbagai aktivitas. 

Pengertian peer group dalam penelitian ini yaitu sekelompok individu 

yang mempunyai keinginan, keaktifan, dan dorongan untuk terlibat di dalam 

kelompok. 

Dalam peer group akan memungkinkan individu untuk saling berinteraksi, 

bergaul dan memberikan semangat dan motivasi terhadap teman sebaya yang lain 

secara emosional. Adanya ikatan secara emosional dalam kehidupan peer group 

akan mendatangkan berbagai manfaat dan pengaruh yang besar bagi individu 

yang berada dalam kelompok tersebut.  

Menurut Ali (2004:99) Kelompok teman sebaya memegang peranan 

penting dalam kehidupan remaja. Remaja sangat ingin diterima dan dipandang 

sebagai anggota kelompok teman sebaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Oleh karenanya, mereka cenderung bertingkah laku seperti tingkah laku kelompok 

sebayanya. Kehidupan dalam  peer group pada masa remaja, merupakan bagian 

dari kehidupan mereka yang pada dasarnya adalah persiapan kehidupan sosial 

yang sesungguhnya. Dalam pembentukan peer group, selain diperhatikan 
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kesamaan usia, juga kesamaan-kesamaan lain seperti hobi, latar belakang status 

sosial ekonomi, lingkungan keluarga, pengalaman, tempat tinggal, minat, agama, 

dan sebagainya. 

 Agar anak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sosialnya, menurut 

Hurlock (Ai Kusmiati 2008: 19) diperlukan tiga proses sosialisali yaitu: 

a. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial artinya bahwa dalam 

kelompok terdapat standar bagi para anggotanya. Individu harus 

mengetahui perilaku yang diterima oleh anggota kelompoknya. 

b. Belajar memainkan peran yang dapat diterima artinya bahwa setting 

kelompok memiliki kebiasaan yang telah ditentukan dan disepakati oleh 

anggotanya. 

c. Perkembangan sikap sosial, artinya bahwa anak di tuntut untuk bergaul 

dengan baik serta menyukai orang lain dan aktivitas sosialnya seperti 

sikap positif atau negatif, perasaan suka atau tidak suka terhadap aktivitas 

sosial. 

 Menurut Yusuf (Ai Kusmiati, 2008: 21) mengemukakan bahwa bentuk 

perilaku sosial siswa di sekolah dapat dilihat berdasarkan tujuh dimensi, yaitu:  

a. Persahabatan 

b. Kepemimpinan 

c. Sikap keterbukaan 

d. Inisiatif sosial 

e. Partisipasi dalam kegiatan kelompok 

f. Tanggung jawab dalam tugas kelompok 
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g. Toleransi terhadap teman. 

 Perubahan sosial yang menandai ciri penting masa remaja adalah 

terjadinya pergeseran atau perubahan arah orientasi sosial dari orang tua 

(keluarga) kepada kelompok sebaya (peer group). Peer group menjadi penting 

karena mereka mulai menggeser kedudukan keluarga sebagai sumber utama 

memberikan umpan balik bagi remaja, memberikan dukungan serta standar dalam 

bertingkah laku (Hurlock,1980) sehingga remaja lebih banyak meluangkan waktu 

untuk kelompok dan teman sebayanya dari pada dengan keluarga. 

 Kelompok sebaya biasanya sudah muncul sejak masa kanak-kanak namun 

menurut Wagner (Ezi faujiah, 2010: 17) kelompok sebaya tampaknya dapat 

membantu perkembangan kepribadian remaja, khususnya dalam empat area. 

a. Remaja belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain melalui 

kelompok sebaya. Kemampuan untuk dapat bersama dengan orang 

lain dan diterima oleh orang lain merupakan suatu cara untuk dapat 

melakukan penyesuaian diri secara kuat. Kegagalan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial merupakan sesuatu yang 

mendahului perubahan remaja dan masalah dalam kesehatan mental 

pada masa dewasa. 

b. Kelompok sebaya memberikan suatu gambaran dimana remaja dapat 

membentuk dan memperjelas standar moral dan sistem moral mereka. 

Bagian dari proses pembentukan identitas ego dewasa adalah 

eksplorasi dan evaluasi dari pilihan sistem nilai melebihi orang tua 
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mereka. Kelompok sebaya akan memberikan suatu perlindungan dan 

dukungan kelompok dalam mencoba sistem itu. 

c. Sewaktu mengalami tekanan emosional, khususnya tekanan dalam 

hubungan dengan keluarga, kelompok sebaya dapat memberikan 

dukungan emosional. 

d. Kelompok sebaya dapat berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan 

penasihat. Kelompok sebaya dapat membantu sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan dan sikap terhadap seks, alkohol, dan tingkah 

laku lainnya. 

 

b. Proses Pembentukan Kelompok Teman Sebaya (Peer Group) 

Ada beberapa tahap atau proses yang harus ditempuh dalam 

pembentukan kelompok teman sebaya, Nurihsan (2003: 3-4) mengemukakan tiga 

tahap proses pembentukan kelompok teman sebaya pada remaja.  

1) Adanya kesadaran untuk berhubungan dengan orang lain 

 Kesadaran ini hanya terbatas pada informasi dan kesan umum 

tentang orang lain berdasarkan penampilan fisiknya seperti wajah, 

fostur tubuh, dan cara berpakaian. 

2) Kontak permulaan 

 Pada tahap kedua ini hubungan di antara remaja frekuensinya 

sudah begitu sering, mungkin mereka bertemu di kantin, 

perpustakaan, atau pada acara-acara di tempat tertentu. Di antara 

remaja sudah terjalin komunikasi meskipun belum intensif.   
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3) Saling berhubungan 

 Pada tahap ini terjadi hubungan timbal balik di antara remaja. 

Hubungan di antara mereka menjadi akrab, melalui saling tukar 

pengetahuan, pengalaman, perasaan, membantu satu sama lainnya. 

Pada tahap ini teman sebaya sudah berubah menjadi sahabat. Sahabat 

adalah teman sejati, teman spesial karena di antara remaja saling 

berbagi suka duka. 

c. Fungsi Peer Group 

Sebagaimana kelompok sosial yang lain, maka peer group juga 

mempunyai fungsi. Menurut Santoso (1999: 85-87) Fungsi-fungsi peer group 

tersebut sebagai berikut : 

1)  Mengajarkan kebudayaan. Dalam peer group ini diajarkan kebudayaan 

yang berada di tempat itu. 

2)  Mengajarkan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan status 

yang lain, misalnya ada kelas menengah dan kelas rendah ( tingkat sosial ). 

Dengan adanya kelas rendah pindah ke kelas menengah ini dinamakan 

mobilitas sosial. 

3)  Membantu peranan sosial yang baru. Peer group memberikan kesempatan 

bagi anggotanya untuk mengisi peranan sosial yang baru. misalnya anak 

yang belajar bagaimana menjadi pemimpin kelompok yang baik. 

4)  Peer group sebagai sumber informasi bagi orangtua dan guru bahkan 

untuk masyarakat. Kelompok teman sebaya di sekolah bisa sebagai sumber 
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informasi bagi guru dan orang tua tentang hubungan sosial individu dan 

seorang yang berprestasi baik dapat dibandingkan dalam kelompoknya. 

5)  Dalam peer group, individu dapat mencapai ketergantungan satu sama 

lain. Karena dalam peer group  ini mereka dapat merasakan kebersamaan 

dalam kelompok, mereka saling tergantungan satu sama lainnya. 

6)  Peer group mengajarkan moral orang dewasa. Anggota peer group 

bersikap dan bertingkah laku seperti orang dewasa, untuk mempersiapkan 

diri menjadi orang dewasa mereka belajar memperoleh kemantapan sosial. 

7)  Di dalam peer group, individu dapat mencapai kebebasan sendiri. 

Kebebasan di sini diartikan sebagi kebebasan untuk berpendapat, bertindak 

atau menemukan identitas diri. Karena dalam kelompok itu, anggota-

anggota yang lainnya juga mempunyai tujuan dan keinginan yang sama. 

8)  Di dalam peer group, anak-anak mempunyai organisasi sosial yang baru. 

Dengan adanya kelompok sosial seperti peer group tersebut akan 

memberikan ruang dan waktu kepada individu untuk berubah dan 

berkembang sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan pribadinya 

dalam aspek kehidupan sosialnya. Mereka akan mengalami perubahan 

dalam berbagai hal yang memungkinkan untuk berperan menjadi lebih 

luas dalam kehidupan kelompok sosialnya yang ditandai dengan 

perubahan sikap dan perilakunya. 
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d. Macam-macam Kelompok Teman Sebaya (Peer Group) 

Macam- macam Kelompok teman sebaya Menurut Hurlock (1999 : 215) 

ada lima macam kelompok teman sebaya dalam remaja, antara lain : 

1) Teman Dekat (Chums) 

Remaja biasanya mempunyai dua atau tiga orang teman dekat, atau 

sahabat karib. Mereka adalah sesama jenis kelamin yang mempunyai 

minat dan kemampuan yang sama. Teman dekat saling mempengaruhi satu 

sama lain meskipun kadang-kadang juga bertengkar. 

2)  Kelompok Kecil (Clique) 

 Kelompok ini biasanya terdiri dari kelompok teman- teman dekat. 

Pada mulanya terdiri dari jenis kelamin yang sama, tetapi kemudian 

meliputi kedua jenis kelamin. 

3)  Kelompok Besar (Crowd) 

Kelompok besar terdiri dari beberapa kelompok kecil dan kelompok 

teman dekat, berkembang dengan meningkatnya minat akan pesta dan 

berkencan. Karena kelompok ini besar maka penyesuaian minat berkurang 

di antara anggota- anggotanya sehingga terdapat jarak sosial yang lebih 

besar di antara mereka. 

4)  Kelompok yang Terorganisasi 

Kelompok pemuda yang dibina oleh orang dewasa, dibentuk oleh 

sekolah dan organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial para 

remaja yang tidak mempunyai kelompok besar. Banyak remaja yang 
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mengikuti kelompok seperti ini merasa diatur dan berkurang minatnya 

ketika berusia 16- 17 tahun. 

5)  Kelompok Geng  

Remaja yang tidak termasuk kelompok besar dan tidak merasa puas 

dengan kelompok yang terorganisasi, mungkin akan mengikuti kelompok 

geng. Anggota biasanya terdiri dari anak- anak sejenis dan minat mereka 

melalui adalah untuk menghadapi penolakan teman- teman melalaui 

perilaku anti sosial. 

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam jenis 

kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya yang pasti ada di sekolah 

adalah kelompok yang diorganisir, yaitu kelas yang merupakan kelompok di 

sekolah yang sudah pasti keberadaan anggotanya dan bersifat tetap. 

 

e. Ciri- ciri Peer Group 

Adapun ciri-ciri peer group adalah sebagai berikut : 

1).  Tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas.  

 Maksudnya kelompok teman sebaya terbentuk secara spontan. 

Diantara anggota kelompok mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ada 

satu di antara anggota kelompok yang dianggap sebagai pemimpin yang 

dianggap oleh semua anggota bahwa dia memang pantas dijadikan sebagai 

pemimpin. Pemimpin biasanya adalah orang yang disegani dalam 

kelompok itu. 



25 
 

 
 

2).  Bersifat sementara.  

 Karena tidak ada struktur organisasi yang jelas, kelompok ini tidak 

bisa bertahan lama. 

3).  Peer group mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas. 

Misalnya teman sebaya di sekolah, mereka umumnya terdiri dari 

individu yang berbeda-beda lingkungannya, yang mempunyai aturan atau 

kebiasaan yang berbeda-beda. Lalu mereka memasukkannya dalam 

kelompok sebaya sehingga mereka saling belajar secara tidak langsung 

tentang kebiasaan itu dan dipilih yang sesuai dengan kelompok, 

kemudian dijadikan kebiasaan kelompok. 

4).  Anggotanya adalah individu yang sebaya. 

  Contoh konkretnya pada anak-anak usia SMP atau SMA 

(Santoso,1999: 87-88 ). 

f. Kebutuhan Keterlibatan Siswa dalam Peer Group 

Pada penelitian ini keterlibatan  siswa dalam peer group di sekolah 

diartikan sebagai cara individu atau siswa kelas VIII SMP N 16 Bandung 

tahun ajaran 2011/2012 dalam memenuhi tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan 

inklusi, kebutuhan kontrol, dan kebutuhan afeksi. 

Schutz (Sarwono, 1999:13) berpendapat bahwa terdapat tiga 

kebutuhan dasar individu dalam menjalin hubungan atar pribadi, yaitu: 

1) Inklusi (Keterikatan dan Keterlibatan) 

Inklusi yaitu kebutuhan untuk terlibat da termasuk dalam kelompok, 

rasa saling memiliki situasi kelompok. Kebutuhan yang mendasarinya 
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adalah hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Pada masa 

remaja hal ini tercermin dalam kebutuhannya untuk diterima oleh 

kelompok teman sebaya. Kekhawatiran yang timbul adalah perasaan 

bahwa ia tidak berguna atau bahkan merasa tidak berarti dan 

eksistensinya tidak diakui. Ia ingin ikut diperhatikan dan diakui 

pentingnya ia terlibat dalam kelompok. Serta ia khawatir jika mereka 

mengabaikannya. Remaja yag merasa diterima di lingkungannya akan 

memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan jika ditolak, maka dia 

akan memiliki konsep diri kurang baik yang mengakibatkan ia mudah 

tersinggung, egosentris, menarik diri dari lingkungan dan selalu 

merasa tidak aman. 

 Dengan demikian apabila remaja terintegrasi dengan kelompoknya, 

maka kekhawatiran-kekhawatiran itu akan hilang. Selanjutnya, untuk 

dapat mempertahankan integrasinya itu, seorang remaja akan 

senantiasa berusaha untuk selalu terlibat dan berpartisipasi dalam 

kegiatan yang dijalankan bersama peer groupnya. 

2) Kontrol 

Kontrol kebutuhan akan arahan, petunjuk, dan pedoman dalam 

berperilaku. Kebutuhan yang mendasarinya adalah keinginan untuk 

menjaga dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan 

orang lain dalam kaitannya dengan wewenang dan kekuasaan. 

Dalam hubungan pertemanan kelompok teman sebaya remaja, 

kontrol ini berperan sebagai norma yang berlaku dalam pergaulan 
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tersebut. Norma ini mengatur dan mendorong anggota-anggotanya 

untuk melakukan tindakan tertentu atau bahkan memberikan 

kebebasan kepada anggota-anggotanya sesuai dengan karakteristik 

norma tersebut. 

Dengan demikian peranan control dalam kaitannya dengan 

keterlibatan peer group remaja memegang peranan yang cukup penting 

dalam memberikan warna dan corak pergaulan tersebut. Jika control 

tersebut merupakan control baik, maka akan memberikan nuansa yang 

baik pula terhadap pergaulan remaja, namun sebaliknya jika control 

tersebut kurang baik atau bahkan buruk, maka hal ini akan merugikan 

bagi perkembangan remaja. 

3) Afeksi 

Afeksi yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian dalam 

kelompok. Kebutuhan dasarnya hasrat untuk disukai dan dicintai. 

Kecemasan yang mungkin timbul adalah perasaan takut tidak 

disenangi atau ditolak. 

 Kaitannya dengan pergaulan remaja dalam keterlibatan peer group  

adalah bahwa ia akan selalu berusaha untuk melakukan tindakan-

tindakan atau perilaku-perilaku tertentu yang sesuai dengan keinginan 

teman-temannya agar ia senantiasa disenangi temannya itu. 

 Tindakan-tindakan tersebut bisa dinampakkan dengan perilaku 

ketergantungan seorang remaja terhadap teman sebaya, atau bahkan ia 

mengidentifikasi diri terhadap teman-temannya itu dengan tujuan agar 
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ia selalu disukai kelompoknya. Ia merasa sangat sedih bila dikucilkan 

oleh kelompok temannya, karena itu ia melakukan identifikasi dan 

konformitas dengan meniru perilaku, pakaian, sikap dan tindakan 

teman-temannya dalam suatu kelompok. 

 Akan tetapi pola-pola interaksi tersebut tidak selalu memberikan 

dampak yang konstruktif bagi perkembangan jiwa remaja, melainkan 

adakalanya justru bersifat destruktif. Hal ini tergantung dari 

karakteristik pola-pola hubungan tadi, apakah positif ataukah negatif. 

Suatu yang enguntungkan bagi perkembangan remaja jika pola-pola 

tersebut memiliki karakteristik positif, misalnya apakah aspek 

inklusinya dalah hal-hal baik, control yang dilakukan juga baik serta 

aspek afeksinya juga adalah hal positif. 

3. Disiplin 

a. Pengertian Disiplin  

 Secara etimologis, pengertian disiplin brasal dari bahasa latin, “Disiplina” 

yang menunjuk pada kegiatan belajar dan mengajar. Bernhardt (1964) 

mengemukakan pendapat bahwa disiplin merupakan latihan bukan pengkoreksian, 

bimbingan bukan hukuman, dan mengatur kondisi untuk belajar bukan hanya 

pembiasaan. 

Keith Davis (2002:112) mengemukakan bahwa “Discipline is management 

action to enforce organization standarts”, yang artinya cara yang digunakan oleh 

sebuah organisasi untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 
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Menurut Syamsu Yusuf (Yanuarita 2010:16) mengemukakan pengertian 

disiplin sebagai berikut: 

a. Disiplin diartikan sebagai peraturan, order, patokan-patokan tentang 

perilaku, norma, dan hukuman. 

b. Disiplin merupakan ketaatan terhadap peraturan, norma, atau patokan-

patokan (standar). 

c. Disiplin diartikan sebagai cara mendidik (melatih) individu agar 

berperilaku sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku dalam 

lingkungan atau yang diterima masyarakat. 

Mengacu pada pengertian yang di ungkapkan oleh Syamsu Yusuf maka 

dapat disimpulkan, dalam pelaksanaan disiplin akan senantiasa merujuk kepada 

norma, peraturan, dan patokan-patokan yang menjadi unsur penentu perilaku. 

Adanya unsur pengontrolan terhadap perilaku supaya individu berperilaku sesuai 

dengan norma dan dapat diterima oleh masyarakat. 

Selanjutnya Lindgren (Yusuf, 1989:21) mengemukakan tiga pengertian 

mengenai disiplin. 

a. Punishmen (hukuman), hal ini berarti anak perlu di hukum (bila salah). 

b. Control by enforcing obidience or orderly conduct, hal ini berarti 

individu memerlukan seseorang yang mengontrol, mengarahkan dan 

membatasi tingkah lakunya. Individu di pandang tidak mampu 

mengarahkan, mengontrol, dan membatasi perilakunya sendiri. 

c. Training that correct and strengthness, implikasi dari pengertian ini 

bahwa tujuan disiplin adalah self discipline (disiplin diri), dalam arti 
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tujuan latihan adalah memberi kesempatan kepada individu untuk 

melakukan sesuatu berdasarkan pengarahan dan kontrol dirinya. 

 

 Kesimpulan dari pengertian-pengertian disiplin yang telah dipaparkan 

diatas, disiplin adalah upaya sadar individu untuk mentatati peraturan yang 

berlaku sesuai dengan norma peraturan, dan  patokan-patokan yang menjadi unsur 

penentu perilaku. 

 Disiplin dalam dunia pendidikan erat kaitannya dengan tata tertib yang 

berlaku disekolah. Seperti yang diutarakan oleh Titin Sutinah (2005:16), istilah 

disiplin dalam bahasa indonesia kerapkali terkait dan menyatu dengan istilah tata 

tertib atau ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang 

dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong dan disebabkan  oleh 

sesuatu yang datang dari luar dirinya. Sebaliknya istilah disiplin sebagai 

kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari 

dalam diri. Istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk 

menciptakan kondisi tertib dan teratur. Ini berarti bahwa disiplin, tata tertib dan 

peraturan sangat berkesinambungan. 

  Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku individu, kelompok, ataupun masyarakat berupa ketaatan (obedience) 

terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari 

masyarakat (konvensi-informal), pemerintah, atau peraturan yang ditetapkan oleh 

suatu lembaga tertentu (organisasional-formal).  
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Disiplin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran dan 

tanggung jawab siswa dalam menaati peraturan atau tata tertib yang telah 

ditentukan oleh sekolah. Sekolah sebagai lembaga organisasional-formal 

memerlukan sikap disiplin dalam lingkungan sekolah agar tercipta suatu 

lingkungan belajar yang kondusif sehingga dapat mendukung siswa untuk 

mencapai prestasi belajar yang optimal. Disiplin siswa adalah kepatuhan dan 

ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Sedangkan disiplin sekolah merupakan peraturan, tata tertib, dan berbagai 

ketentuan lainnya yang berupaya untuk mengatur perilaku siswa.  

  Senada dengan hal tersebut, dalam wikipedia (1993) disebutkan bahwa 

disiplin sekolah adalah “Refers to students complying with a code of behaviour 

often known as the school rules”. Artinya bahwa disiplin sekolah menunjuk pada 

kepatuhan siswa-siswa terhadap peraturan tingkah laku yang dikenal dengan nama 

peraturan-peraturan sekolah. Maksudnya adalah disiplin sekolah mengacu kepada 

usaha yang dilakukan sekolah untuk menjaga perilaku siswa agar tidak 

menyimpang dan dapat mendorong siswa agar berperilaku sesuai dengan norma, 

peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dalam hal ini, apabila terdapat 

siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada (misalnya 

terlambat datang ke sekolah, atribut pakaian tidak lengkap, membuat keributan 

saat pelajaran berlangsung, dan sebagainya) maka ia akan mendapatkan sanksi 

sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran yang telah ia lakukan. 

  Sehubungan dengan tujuan dari disiplin sekolah, Maman Rachman (1999) 

mengemukakan bahwa tujuan disiplin sekolah adalah :  
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1).Memberi dukungan terhadap terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang. 

2). Mendorong siswa melakukan hal yang baik dan benar. 

3). Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

lingkungannya dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh sekolah. 

4).Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan 

bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. 

 

b. Unsur-unsur disiplin 

 Terdapat beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dalam 

memberikan pelatihan untuk mendisplinkan anak, hurlock (Yanuarita 2010:21) 

mengemukakan empat unsur pokok disiplin, yaitu: 

a. Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk berbuat atau bertingkah laku, 

tujuannya adalah membekali siswa dengan pedoman perilaku yang disetujui 

dalam situasi dan kelompok tertentu. Peraturan memiliki dua fungsi penting yaitu, 

fungsi pendidikan, sebab peraturan merupakan alat memperkenalkan perilaku 

yang disetujui anggota kelompok kepada siswa, dan fungsi preventif karena 

peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. 

b. Hukuman 

 Hukuman berasal dari kata latin punier yang berarti menjatuhkan 

hukuman kepada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran 

sebagai ganjaran atau pembalasan. Tersirat di dalamnya bahwa kesalahan, 
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perlawanan atau pelanggaran ini di sengaja, dalam arti siswa mengetahui 

perbuatan itu salah tetapi tetap melakukannya. Tidak cukup hanya dengan 

mengetahui peraturan saja, tetapi harus disertai dengan pengertian terhadap arti 

dari peraturan selengkapnya. 

 Hukuman memiliki tiga fungsi, (a) menghalangi pengulangan tindakan (b) 

mendidik, sebelum siswa mengerti peraturan, siswa dapat belajar tindakan 

tersebut benar atau salah dengan mendapat hukuman,  (c) memberi motivasi untuk 

menghindari perilaku yang tidak diterima di masyarakat. 

c. Penghargaan 

 Istilah penghargaan berarti setiap bentuk penghargaan atas hasil yang baik. 

Penghargaan tidak hanya berbentuk materi tetapi dapat juga berbentuk pujian, 

kata-kata, senyuman atau tepukan di punggung. Penghargaan mempunyai tiga 

peranan penting yaitu, (a) penghargaan mempunyai nilai mendidik, (b) 

penghargaan berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui 

secara sosial, dan (c)  penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang 

disetujui secara sosial, dan tiadanya penghargaan akan melemahkan perilaku. 

d. Konsistensi 

 konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi harus 

menjadi ciri semua aspek disiplin. Konsistensi dalam peraturan yang digunakan 

sebagai pedoman perilaku, diajarkan dan dipaksakan dalam hukuman yang 

diberikan kepada siswa yang tidak menyesuaikan pada standar, dan dalam 

penghargaan bagi siswa yang menyesuaikan. Konsistensi mempunyai tiga fungsi 

yaitu, (a) mempunyai nilai mendidik yang besar, (b) konsistensi mempunyai nilai 
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motivasi yang kuat untuk melakukan tindakan yang baik di masyarakat dan 

menjauhi tindakan buruk. (c) konsistensi membantu perkembangan siswa untuk 

hormat pada peraturan sebagai otoritas. 

 

c. Jenis-Jenis Disiplin 

  Disiplin dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu internal (disiplin yang 

positif) dan eksternal (disiplin yang negatif). Pandangan tersebut sejalan dengan 

pandangan hurlock (Yanuarita, 2010:21), yaitu terdapat dua macam disiplin. 

Disiplin yang positif yang diterapkan melalui pendidikan dan bimbingan, yang 

dalam hal ini disiplin lebih menekankan pada perkembangan diri individu yang 

dimulai dari diri sendiri dan mengarah kepada perilaku pengendalian diri individu 

itu sendiri dan disiplin yang negatif yakni disiplin yang diterapkan melalui 

hukuman dimana individu akan melakukan kedisiplinan karena unsur 

keterpaksaan. 

 Perilaku disiplin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah disiplin dalam 

makna positif, yaitu suatu perilaku dimana siswa melakukan semua tata tertib 

yang berlaku di sekolah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada, 

maka siswa yang bersangkutan akan diberi sanksi agar dapat memperbaiki dirinya 

sehingga akhirnya dapat memelihara dan mengikuti aturan yang ada. 

 

d. Aspek-Aspek Disiplin 

  Disiplin menurut Keith Davis terdiri dari dua aspek, yaitu :  

1). Disiplin Preventif 
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 Disiplin preventif adalah suatu upaya menggerakan individu untuk 

mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. 

2). Disiplin Korektif 

 Disiplin korektif adalah suatu upaya mengarahkan individu untuk 

tetap mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi 

atau ketepatan segala hal yang berkaitan dengan organisasi. 

 Secara umum, disiplin siswa secara preventif memiliki ciri-ciri antara 

lain kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap tata tertib yang berlaku di 

sekolah. Sedangkan disiplin siswa secara korektif memiliki ciri-ciri antara 

lain ketepatan siswa dalam  melakukan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

 

e. Peranan bimbingan dan konseling terhadap kedisiplinan siswa 

Bimbingan dan konseling mempunyai peranan penting dalam membantu 

siswa mengembangkan diri agar memiliki perilaku yang sesuai dengan 

lingkungan. Tujuan Bimbingan dan konseling secara umum adalah membantu 

individu agar dapat mencapai kebahagiaan. Berikut merupakan tujuan bimbingan 

dan konseling menurut Nurihsan dan Sudianto ( Melina lestari, 2006:22-23) yaitu 

membantu individu dalam mencapai: 

1. Kebahagian hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. 

2. Kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat 

3. Hidup bersama dengan individu-individu yang lain 

4. Harmoni antara cita-cita dengan kemampuan yang dimiliki 
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 Untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling, siswa harus mendapat 

kesempatan untuk: 

a. Mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya serta merumuskan 

rencana hidup yang didasarkan atas tujuan itu, dengan melakukan 

suatu perencanaan yang matang dan melaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

b. Mengenal dan memahami kebutuhan secara realistis, melalui 

membangun kerjasama dengan teman sebaya, dengan aktivitas yang 

jelas dan terencana. 

c. Mengenal dan menanggulangi kesulitan-kesulitan sendiri, dengan 

belajar memperkuat kepribadian dan senantiasa belajar dari 

pengalaman diri sendiri maupun orang lain 

d. Mengenal dan mengembangkan kemampuan secara optimal, dengan 

jelas selalu berkomunikasi dengan mencari informasi sebagai 

pengetahuan dan keterampilan untuk sekarang dan masa yang akan 

datang. 

e. Menggunakan kemampuan untuk kepentingan pribadi dan untuk 

kepentingan umum dalam kehidupan bersama, dengan mengutamakan 

kerjasama, kejujuran dan rasa tanggung jawab 

f. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan di dalam 

lingkungannya, dengan mengikuti norma-norma yang berlaku, 

menghargai dan menghormati serta mencintai orang-orang di 

sekitarnya. 
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g. Mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur, 

sesuai dengan tugas perkembangan sampai batas optimal. (Melina 

Lestari, 2006:22-23). 

 

 Rendahnya kedisiplinan siswa remaja di sekolah seperti yang 

dikemukakan oleh Rahadiani (2004:73) merupakan masalah yang menuntut 

perhatian sekaligus campur tangan bimbingan dan konseling. Melalui layanan 

bimbingan dan konseling diharapkan dapat mengembangkan kediplinan siswa 

secara optimal sehingga pada akhirnya siswa mampu berdisiplin dimanapun siswa 

tersebut berada.  

Terdapat tiga fungsi konseling dalam situasi kedisiplinan (Syamsu Yusuf, 

1989:40-41) yaitu: 

1. rehabilitasi.  

Melalui konseling, individu dibantu untuk merehabilitasi atau 

memperbaiki perilakunya yang menyimpang. 

2. Pencegahan (prevention) 

Melalui koseling individu dibantu untuk mengembangkan dirinya agar 

memiliki pribadi yang sehat. Dalam hal ini khususnya pribadi yang 

memiliki disiplin diri. Dengan berkembangnya disiplin diri pada diri 

individu, maka berarti konseling telah berfungsi untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku pada diri individu. 

3. Membantu individu agar memiliki persepsi yang wajar, dan mau  

menerima otoritas luar, melalui konseling individu dibantu agar 
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memahami dan menerima otoritas luar sebagai suatu realita yang tidak 

dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam hal ini individu juga dibantu 

untuk memhami tata nilai yang belaku, sehingga ia mampu untuk 

menyesuaikan diri secara tepat dengan tata nilai tersebut. 

 

Tiap-tiap individu pasti membutuhkan sikap disiplin dari dalam dirinya 

bila mereka ingin bahagia dan menjadi orang yang baik penyesuaiannya. Melalui 

disiplin lah mereka dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima 

masyarakat dan sebagai hasilnya diterima oleh kelompok sosial mereka (Hurlock, 

1992:82). Hal tersebut senada dengan uraian Tulus Tu'u (Dede sukma 2009: 29) 

yang mengemukakan bahwa disiplin diperlukan oleh siapapun dan dimanapun. 

Oleh karena itu dimanapun seseorang berada, sudah pasti selalu ada peraturan 

atau tata tertib. Jadi manusia mustahil hidup tanpa disiplin. Manusia memerlukan 

disiplin dalam hidupnya dimanapun berada. Begitu juga dengan kehidupan di 

sekolah seorang siswa memerlukan disiplin.  

 

B. Studi-studi Terdahulu 

1. Munandar (1999: 9) mengemukakan bahwa pada masa remaja, pergaulan 

siswa lebih luas dibandingkan dengan masa sebelumnya, antara lain 

tampak dari keinginan untuk berkelompok dengan teman-teman seusianya, 

hal ini terjadi karena siswa merasa tidak puas lagi tinggal di rumah 

berinteraksi dengan orang tua. Sejak masuk sekolah menengah, keinginan 

siswa untuk menjadi anggota kelompok dan diterima oleh kelompok 
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sebaya semakin meningkat. Untuk itu ia cenderung mengikuti nilai-nilai 

kelompok, walaupun hal ini kadang-kadang berarti harus menentang 

peraturan dari orang tua dan sekolah. 

2. Studi yang sama dilakukan oleh Yuningsih (1999) terhadap siswa kelas II 

SMU Pasundan II Bandung tahun ajaran 1998/1999 tentang kontribusi 

interaksi sosial siswa sebaya di sekolah terhadap pengambilan keputusan 

karirnya, dapat disimpulkan bahwa interaksi siswa sebaya di sekolah turut 

menentukan pengambilan keputusan karir, seperti dalam penentuan pilihan 

program studi dan pekerjaan, serta keikutsertaan siswa dalam kegiatan 

ekstrakulikuler. 

3. Studi yang sama dilakukan oleh Sukmawati (2002) terhadap siswa kelas II 

SMU Pasundan 2 Bandung tahun ajaran 2002/2003 yang menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara interaksi sosial kelompok 

teman sebaya dengan perkembangan heteroseksualnya. 


