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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti akan melewati masa remaja sebelum akhirnya menjadi 

seorang dewasa.Remaja dianggap sebagai masa perkembangan transisi antara 

masa anak-anak dan masa dewasa yang mana mencakup perubahan biologis, 

kognitif dan sosial-emosional, Santrock (2003). Awal remaja berlangsung kira-kira 

dari 13 tahun sampai 17 tahun dan akhir masa remaja yaitu 18 tahun yang 

merupakan usia matang secara hukum. Seseorang yang dalam masa remaja sudah 

tidak dapat dikatakan anak-anak lagi, namun juga tidak dapat disebut dewasa 

(Hurlock, 2003). Pada masa peralihan menuju kedewasaan ini seseorangakan 

mengalami banyak perubahan baik dari segi fisik maupun psikis. Perubahan-

perubahan yang tejadi ini akan membuat seseorang mengalami banyak 

perkembangan menuju kedewasaan. Baik laki-laki ataupun perempuan 

akanmengalami perubahan yang pesat walaupun setiap orang memiliki masa 

pertumbuhan yang berbeda-beda. 

Remaja tentunya dapat menjadi aset masa depan bangsa jika remaja dapat 

menunjukkan potensi diri yang positif namun pada kenyataannya masih terdapat 

banyak kasus yang menyangkut para remaja salah satuhnya yaitu perilaku  

kenakalan  remaja.  Kenakalan remaja merupakan perbuatan atau pelanggaran yang 

dilakukan oleh anak remaja yang bersifat menentang hukum, anti sosial, anti susila, 

dan menyalahi norma-norma agama (Sudarsono, 2004). Masalah kenakalan remaja 
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sering menimbulkan kecemasan sosial karena dampaknya dapat menimbulkan 

kemungkinan “gap generation” karena anak-anak yang diharapkan sebagai penerus 

bangsa banyak yang terjerumus kedalam hal-hal negatif (Gunawan, 2010). Perilaku 

kenakalan remaja dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, mulai dari kenakalan 

ringan seperti membolos sekolah, melanggar tata tertib sekolah, melanggar jam 

malam yang telah ditetapkan orang tua, hingga kenakalan berat seperti vandalisme, 

pertengkaran antar geng, pemakaian obat-obat terlarang, dan lainnya (Kartono, 

2008).  

Salah satu bentuk dari kenakalan remaja adalah melanggar tata tertib sekolah 

atau perilaku ketidakpatuhan siswa mengikuti tata tertib yang dapat digolongkan 

dalam bentuk kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban lain (Fuadah, 2011). 

Seperti permasalahan yang ditemukan pada salah satu sekolah menengah pertama 

di Semarang yaitu menyangkut tentang ketidakpatuhan siswa dalam mengikuti tata 

tertib sekolah. Beberapa siswa masih ditemukan sering melakukan pelanggaran 

norma ataupun tata tertib di sekolah padahal tata tertib sendiri dibuat demi 

kepentingan dan kenyamanan bersama. 

Tata tertib sendiri berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib yang memiliki arti 

masing-masing, menurut kamus umum bahasa Indonesia tata diartikan sebagai 

aturan, sistem dan susunan, sedangkan tertib diartikan sebagai peraturan jadi tata 

tertib menurut pengertian etimologinya adalah sistem atau susunan peraturan yang 

harus ditaati atau dipatuhi (Suwardi & Daryanto, 2017). Tujuan di buatnya tata tertib 

sekolah sendiri adalah agar efektivitas pengajaran dapat berjalan dengan baik, tanpa 

mengesampingkan kepentingan masing-masing (Mardawani, 2015). Pada 
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kenyataanya di salah satu SMP di Semarang masih sering ditemukan pelanggaran 

atau perilaku ketidakpatuhan mengikuti tata tertib yang dilakukan oleh siswa. 

Sehubungan dengan pembahasan tersebut peneliti melakukan observasi dan 

wawancara dengan Ibu M selaku guru bimbingan konseling yang sudah mengajar 

selama 37 tahun di SMP Kartika III-1 Semarang pada Juli 2018. Hasil wawancara 

yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa siswa SMP tersebut masih kerap 

kali melakukan pelanggaran tata tertib.  

“Disini ada beberapa siswa yang memang sering melanggar peraturan. 
Pelanggaran tata tertib disini yang paling sering itu terlambat datang ke 
sekolah, tidak mengerjakan tugas, sama tidak masuk sekolah tanpa ijin” 
 
Pelanggaran atau ketidakpatuhan siswa terhadap tata tertib tersebut 

berdasarkan buku kartu pelanggaran siswa sebagian besar berupa keterlambatan, 

tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, membuat keributan saat jam 

pelajaran berlangsung, tidak menggunakan seragam lengkap, berbicara tidak sopan/ 

memaki teman, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak membawa buku 

pedoman dan makan saat jam pelajaran berlangsung, keluar kelas saat jam 

pelajaran.  

Pihak sekolah mengaku sudah mengambil langkah dalam menangani para 

siswanya yaitu diantaranya dengan melakukan bimbingan kepada siswa dan 

konsultasi dengan orang tua. 

“Penanganan dari sekolah sendiri sudah dilakukan seperti teguran dari guru 
kelas kemudian kalau sudah tidak bisa ditegur baru saya beri bimbingan. 
Baru jika pelanggaran mendapat kredit point 100 maka akan diberi surat 
peringatan dari kepala sekolah”.   
 
  Penanganan tersebut diakui guru dapat mengurangi perilaku siswa yang 

tidak sesuai aturan di sekolah  namun ada beberapa siswa  yang masih cenderung 

melakukan perilaku yang merepotkan guru terkait ketidakpatuhan mengikuti tata 
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tertib sekolah. Penanganan dari sekolah sendiri yaitu berupa teguran dari guru kelas, 

sosialisasi dari guru BK dan pemberian surat peringatan dari kepala sekolah yang 

masing-masing diberikan sesuai kredit point. Kredit point sendiri merupakan point 

yang diberikan kepada siswa apabila melakukan pelanggaran, point tersebut dilihat 

berdasarkan buku pedoman daftar angka kredit point. Point yang diberikan berkisar 

dari 5 hingga 100 sesuai dengan jenis pelanggarannya. Apabila siswa melakukan 

pelanggaran berat dan mendapat point 100 maka akan langsung diberi surat 

peringatan oleh kepala sekolah sebagai bentuk sanksi yang harus diterima siswa. 

Adapun alasan siswa melanggar tata tertib bervariasi yaitu adanya keinginan diri 

sendiri, ikut-ikutan teman, latar belakang keluarga yang kurang mendukung, bangun 

kesiangan sehingga terlambat masuk sekolah dan sebagainya. 

Terlaksananya suatu tata tertib dapat menimbulkan dampak secara  langsung 

bagi kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah apabila berjalan dengan baik 

namun ternyata masih ada siswa-siswa yang berperilaku  tidak  sesuai tata tertib. Hal 

tersebut memang  kerap kali membuat para guru pusing terutama guru bimbingan 

konseling yang menangani para siswa tersebut secara mendalam. Menurut Habsari 

(2005) tata tertib berhubungan dengan prestasi belajar siswa, siswa yang disiplin 

melaksanakan tata tertib sekolah umumnya bertanggung jawab dan memiliki prestasi 

belajar yang baik sedangkan siswa yang tidak disiplin cenderung memiliki prestasi 

belajar yang rendah dan kurang bertanggung jawab. Sabriani (2017) menyatakan 

bahwa pendidikan sulit terlaksana apabila tidak ada proses belajar yang 

berkesinambungan karena dengan proses belajar seseorang akan berupaya, 

bersikap, untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan sikap lebih 
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baik. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila tata tertib yang sudah dibuat dapat 

terlaksana agar kegiatan belajar mengajar di sekolah  terasa nyaman.   

Perilaku tidak taat mengikuti tata tertib sekolah merupakan salah satu bentuk 

kenakalan  remaja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi  kenakalan  remaja 

menurut Sumara dkk. (2017), yaitu faktor internal yang meliputi krisis identitas dan 

kontrol diri yang lemah sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya perhatian dari 

orang tua dan kurangnya kasih sayang. Salah satu faktor yang memengaruhi 

kenakalan remaja tersebut adalah kontrol diri. Remaja dengan kenakalanya pada 

umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri 

tersebut dan berperilaku sesuai standar tingkah lakunya sendiri tanpa memerhatikan 

keberadaan orang lain (Kartono, 2008). 

 Menurut Aviyah dan Farid (2014) remaja yang gagal dalam mengembangkan 

kontrol diri yang cukup ketika hendak berperilaku berarti gagal dalam mempelajari 

perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. 

Kontrol diri menurut Armala (2013) dapat diartikan sebagai pengendalian sendiri atau 

pengawasan internal yang berarti fungsi pengendalian dilakukan secara internal. 

Kontrol diri diartikan sebagai keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif 

menyatukan tingkah laku yang sudah diatur untuk meningkatkan hasil dan tujuan 

seperti yang diharapkan (Ghufron & Rini, 2013). 

Pengertian kontrol diri yang dikemukakan oleh Borba (2008) adalah 

kemampuan tubuh dan pikiran untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan 

inilah yang membuat seseorang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika 

menghadapi godaan walaupun pada saat itu muncul pikiran dan ide buruk. Kontrol 

diri membantu seseorang memikirkan resiko jika mengambil pilihan berbahaya dan 
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menjauhkan kita dari persoalan serta membantu dalam bertindak tepat. Aviyah & 

Farid (2014) remaja dengan kontrol diri tinggi cenderung akan menghindari 

perbuatan nakal dan tidak mudah terbawa arus pergaulan lingkungannya. 

Kontrol diri merupakan bentuk pengendalian yang efektif dikarenakan jika 

seseorang dapat melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri maka orang 

tersebut dapat pula melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan (Borba, 2008). 

Menurut DeWall, Baumeister dan Masicampo (dalam Evan, 2008) adanya perilaku 

dari kontrol diri yang rendah dapat berdampak bagi perubahan dan pengambilan 

keputusan. Remaja yang tidak dapat mempelajari dan membedakan perilaku yang 

dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal' 

begitupun mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, 

namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri dalam berperilaku sesuai dengan 

pengetahuannya (Sumara, 2017). 

 Hal ini sehubungan dengan hasil penelitian dari Gunawan  (2017)  yang 

menyebutkan bahwa semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki seseorang maka akan 

semakin tinggi pula kedisiplinannya, sebaliknya semakin rendah kontrol diri 

seseorang maka semakin rendah juga kedisiplinannya terhadap peraturan sekolah. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ramdani (2016) yaitu bahwa kontrol diri 

adalah salah satu faktor internal yang mempunyai hubungan dengan perilaku 

merokok, tinggi rendahnya kontrol diri seseorang akan memberi respon  

berbedadengan kata lain penelitian tersebut menunjukan bahwa kontrol diri siswa 

yang tergolong tinggi menyebabkan menurunnya perilaku merokok.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara kontrol diri terhadap perilaku kepatuhan 
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mengikuti tata tertib sekolah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka disusun 

penelitian dengan judul “Hubungan antara kontrol diri dengan perilaku kepatuhan 

mengikuti tata tertib sekolah”. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  hubungan antara kontrol diri 

dengan perilaku  kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan  ilmu dan 

refrensi di bidang psikologi pendidikan yang berkaitan dengan  kontrol diri dengan 

perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada  sekolah, 

orang tua dan para pembaca  dalam  menambah  pengetahuan tentang hubungan 

antara kontrol diri dengan perilaku kepatuhan mengikuti tata tertib sekolah serta 

dapat menjadi bahan masukan yang baik dalam upaya pencegahan maupun 

penanganan kasus ketidakpatuhan siswa mengikuti tata tertib sekolah. 


