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BAB Ⅰ  

  PENDAHULUAN 

  

1.1      Latar Belakang Masalah 

Maraknya persoalan perilaku di kalangan pelajar telah menjadi rahasia 

umum di kalangan masyarakat. Ragam informasi yang berhubungan dengan  

perilaku buruk siswa dijumpai dengan mudah. Hanya dengan mengetik kata 

―pelajar‖ di google searching maka yang akan ditampilkan adalah foto pelajar 

yang merokok dengan menggunakan seragam sekolah, perkelahian antar pelajar, 

situs pelajar menonton video porno, video asusila pelajar, pelajar yang 

mengkonsumsi minuman keras, tindak kriminalitas pelajar, kasus perundungan, 

penyalahgunaan obat terlarang dan seterusnya. Beberapa waktu belakangan ini, 

masyarakat juga dikejutkan oleh berbagai peristiwa pelanggaran moral berbasis 

perundungan terhadap guru dan pengabaian  disiplin  sekolah. Contohnya, 

peristiwa perundungan yang dialami pak Nur Kalim seorang guru pada salah satu 

sekolah menengah di Gresik (Februari 2019). Pak Nur Kalim mendapatkan 

perlakuan yang tidak pantas dari siswa pada saat memberikan teguran atas 

ketidaktertiban siswa.  

Perilaku serupa juga terjadi di kota Tanjung Pinang, Riau. Ada empat 

orang siswa  yang melakukan penghinaan kepada guru dengan kata-kata kotor di 

jejaring sosial, facebook. Tindakan ini dilakukan dengan alasan tidak puas atas 

teguran yang diberikan guru karena lalai mengerjakan tugas pelajaran yang 

diiberikan guru tersebut. Peristiwa yang lebih mengejutkan lagi adalah seorang 

siswa SMA di Sampang menganiaya guru kesenian yang akhirnya menyebabkan 
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guru tersebut meninggal dunia. Tindakan penganiayan ini bermula ketika guru 

menegur siswa yang tidak mendengarkan pelajaran dan terus menganggu 

temannya dengan cara mencoret-coret lukisan teman-temanya. Merasa 

tersinggung dengan teguran yang diberikan oleh guru, maka murid tersebut 

langsung memukul gurunya. Setelah peristiwa itu,  guru tersebut  mengeluhkan 

sakit pada bagian lehernya, terus merasakan kesakitan lalu koma dan meninggal 

dunia. 

Peristiwa-peristiwa ini, menurut penulis setidaknya memberikan 

keterangan bahwa ada yang kurang, jika tidak ingin disebut hilang dari nilai-nilai 

moral siswa, yaitu rendahnya respect dan disipilin pada siswa.  Disrepek dan 

indispilin tersebut dapat dibuktikan lewat beberapa tindakan ini, pertama, siswa 

tidak memberikan perhatian terhadap mata pelajaran yang diberikan oleh guru, 

tidak mendengarkan teguran, meninggalkan kelas sebelum waktunya, melakukan 

aktivitas lain sepanjang jam pelajaran. Kedua, bertutur kata tidak santun dan 

berperilaku kasar terhadap guru dengan cara mengolok-olok, meremehkan, 

mengancam, melempar buku, mengangkat kaki di meja guru, bahkan melakukan 

pemukulan yang menyebabakan kematian. Ketiga, melanggar peraturan tata tertib 

sekolah. Misalnya, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, melakukan 

aktivitas di luar pada jam pelajaran, meninggalkan kelas sebelum waktunya, 

membawa rokok ke dalam kelas. 

 Indikasi adanya permasalahan perilaku berbasis tindakan disrespek dan 

indisiplin pada siswa juga dirasakan oleh para pendidik di SMP XYZ selama 

periode tahun ajaran 2018/2019. Hal ini diungkapkan oleh pak Fd guru pelajaran 

agama Kristen, ibu Am selaku kepala sekolah, dan wali kelas. Pada saat peneliti 
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melakukan pra-penelitian, pak Fd menceritakan bahwa ia sering mendapatkan 

perlakuan yang tidak sopan dari siswa kelas VIII. Pada awal Januari 2019 pak Fd 

pernah ditertawakan oleh siswa di tengah-tengah lapangan pada saat pak Fd 

memberikan teguran kepada siswa yang tidak memasukkan baju sekolah ke dalam 

celana. Pak Fd juga sering mendengar siswa membicarakan dirinya (bergosip) 

karena postur tubuhnya yang gemuk dan memperagakan bagaimana caranya 

berjalan. Setiap memberikan pelajaran agama kristen pak Fd merasakan siswa 

tidak memberikan perhatiaan, sengaja membuat keributan, menggagu rekan, 

berbicara dengan volume suara yang keras dan hampir setiap jam perlajaran siswa 

membuat ulah di kelas. Menurut mengakuan pak Fd ada beberapa orang siswa 

yang secara konsisten membuat keonaran di kelas dan menunjukkan sikap 

disrespek dan indisplin, yaitu Own, Hdr, Iml, Ptr.  

 Siswa Own misalnya, Pak Fd pernah memperingatkannya untuk tidak 

memukul-mukul meja ketika guru menjelaskan pelajaran. Teguran itu bukan 

hanya diabaikan oleh Own, tetapi Pak Fd merasa Own dengan sengaja 

menantangnya dengan menunjukkan respon nonverbal membusungkan dada, mata 

melotot dan memberikan jawaban ―ada apa Sir?‖ dengan intonasi suara yang 

tinggi. Pak Fd  juga mengatakan pernah mengalami perlakuan yang tidak sopan 

dari Hrd. Saat itu pak Fd sementara mengajar lalu ada siswa yang berteriak karena 

dilempar pulpen oleh Hdr. Kelas menjadi ramai dan pak memanggil Hdr ke depan 

kelas untuk mendapat penjelasan alasan tindakan yang dilakukannya. Sikap Hdr 

yang lebih membuat pak Fd merasa tersakiti yaitu ketika Hdr berpaling ke 

bangkunya, Hdr memalingkan wajah sambil mengeluarkan kata kotor “sundalla‖ 
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(anak sundal) dan ketika tiba di tempat duduknya Hdr mengepalkan tangannya 

pada meja belajarnya.  

 Hal yang serupa juga tampak pada siswa Ptr. Pak Fd mengatakan setiap 

pelajaran agama berlangsung Ptr selalu meninggalkan cerita buruk, seperti  

mentertawakan penjelasan guru, memberikan komentar berlebihan dengan 

bersorak-sorak sambil  memukul-mukul meja, melempar benda pada teman dan 

memprovokasi teman untuk membuat keributan. Menyikapi perilaku Ptr ini, pak 

Fd sudah sering memperingatkannya tetapi tanggapan Ptr justru terkesan 

meremehkan pak Fd, seperti memberikan jawaban dengan wajah yang marah dan 

intonasi suara yang marah.  

     Untuk siswa Iml, pak Fd mengatakan perilaku yang sering dimunculkan 

pada saat jam perlajaran agama Kristen adalah patotoai (mengolok-olok). Perilaku 

ini tidak secara terang-terangan ditunjukkan di hadapan pak Fd tetapi pak Fd 

sering memergokin Iml melakukannya. Contohnya, Iml sering mengganggu 

temannya yang sedang mendengarkan penjelasan guru dan memancing keributan 

kelas. Pada saat pak Fd memperingatkan perbuatan Iml tersebut, biasanya Iml 

menanggapinya dengan mentertawakan pak Fd dengan membuat mimik wajah 

yang mengejek seperti menjulurkan lidah, berekpresi seperti badut dan 

sebagainya. Ketika Iml tertangkap basah melakukan hal itu, biasanya Iml 

berpura-pura lalu tertawa.     

    Perilaku yang diceritakan pak Fd di atas juga dirasakan oleh guru lain, 

seperti wali kelas. Pak Bg dan Ms sebagai wali kelas menceritakan bahwa Own, 

Hrd, Iml dan Ptr memang sudah terbiasa bersikap tidak sopan terhadap guru. 

setiap hari wali kelas selalu mendapat laporan dari guru-guru tentang kejadian-



5 

 

kejadian yang dilakukan oleh keempat anak tersebut.  Sebagai wali kelas mereka 

sudah berusaha untuk membimbing dan menasehati siswa-siswa tersebut tetapi 

belum menunjukkan hasil yang diharapkan. 

 Berdasarkan pra-penelitian ini peneliti menemukan  bahwa pada siswa 

kelas VIII terdapat empat orang siswa yang sangat menonjol dalam perilaku 

disrespek terhadap guru yang ditunjukkan dengan bahasa verbal dan gestural, 

serta tindakan.    

 Selain perilaku disrespek, pak Fd juga menceritakan bahwa ke empat 

siswa ini sering menunjukkan sikap tidak disiplin. Keempat siswa sering membuat 

keributan di dalam kelas, dengan sengaja menganggu teman, sering meminta ijin 

keluar kelas untuk ke toilet tetapi sesungguhnya mereka hanya duduk-duduk di 

tangga dekat toilet. Pak Fd juga menuturkan kewalahan mengatasi sikap mereka 

yang malas mengerjakan tugas, khususnya tugas pekerjaan rumah. Dalam 

kalkulasi pak Fd,  jumlah tugas pelajaran agama Kristen yang diserahkan oleh 

keempat siswa tersebut sangat dibawah standar. Misalnya jika sepanjang semester 

pertama, tugas pelajaran agama Kristen yang harus diserahkan sebanyak delapan 

tugas, keempat siswa tersebut hanya menyerahkan dua atau tiga tugas saja, itu pun 

biasanya dikerjakan di sekolah dengan melihat hasil pekerjaan teman. Kondisi ini 

juga dirasakan oleh guru mata pelajaran yang lain. Wali kelas menceritakan 

kepada Peneliti bahwa banyak guru yang mengeluhkan kebiasaan buruk belajar 

Own, Hdr, Iml dan Ptr, bahkan guru mencemaskan jika keempat siswa ini tidak 

mememuhi standar minimal jumlah tugas yang diserahkan maka mereka terancam 

untuk tidak naik kelas.  
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 Dari penjelasan pak Fd dan wali kelas ini, terlihat bahwa siswa Own, Hdr, 

Iml, dan Ptr sering menunjukkan tindakan-tindakan indisiplin, baik dalam bentuk 

pelanggaran tata tertib maupun perilaku belajar yang tidak sesuai dengan 

ketentuan sekolah. 

 Dalam buku Tata Krama dan Tata Tertib Siswa, sekolah memberikan 

aturan-aturan yang jelas bagaimana selayaknya siswa bersikap dan bertindak. 

Buku ini diberikan setiap tahun ajaran kepada siswa dan di sosialisasikan  kepada 

siswa setiap memulai tahun ajaran baru. Pada pra penelitian peneliti juga sempat 

bertanya kepada ibu Am selaku kepada sekolah. Ibu Am mengakui apa yang 

diceritakan oleh guru tersebut adalah benar. Jika merujuk pada buku Tata Krama 

dan Tata Tertib Siswa, menurut ibu Am keempat siswa tersebut tidak berperilaku 

berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dalam buku Tata Krama dan Tata Tertib, 

khususnya nilai kesopanan terhadap guru dan tindakan indisiplin. Lebih lanjut ibu 

Am menceritakan bahwa sebenarnya perilaku yang tunjukkan oleh keempat siswa 

tersebut telah nampak sejak mereka berada di kelas tujuh. Namun pada saat itu 

para guru memahami sebagai bentuk penyesuaian siswa terhadap jenjang 

pendidikan yang baru dan juga adaptasi dengan teman-teman kelas yang baru. 

Dengan berjalanannya tahun pelajaran sampai siswa naik ke kelas VIII ternyata 

perilaku siswa tidak menunjukkan perubahan, sebaliknya siswa menunjukkan 

pemberontakan dan akhirnya kelas VIII menjadi kelas khusus dengan tingkat 

permasalahan yang melebihi kelas lain.  

 Menurut para guru (pak Fd, wali kelas dan Kepala Sekolah), perilaku yang 

sering diperlihatkan oleh Own, Hdr, Iml dan Ptr, sangat menonjol di antara siswa 

kelas VIII lainnya. Bahkan keempat siswa ini menjadi provokator munculnya 
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keributan yang terjadi di kelas, dan keempat siswa ini memberikan pengaruh yang 

sangat kuat terhadap siswa kelas VIII lainnya.  

 Melihat kondisi ini, pihak sekolah mengakui telah berusaha melakukan 

penetrasi yang kuat lewat pendidikan karakter yang termuat dalam pelajaran 

agama Kristen di kelas dan bimbingan konseling. Hal ini sebenarnya juga berlaku 

untuk semua siswa SMP XYZ, tetapi kepala sekolah melihat ada keunikan pada 

siswa kelas VIII. Pada kelas lain pelajaran agama dirasakan memberikan dampak 

pada perubahan perilaku siswa, tetapi pada kelas VIII, pendidikan karakter lewat 

pelajaran agama yang telah mereka terima di kelas tujuh belum mampu 

―memperbaiki‖ perilaku siswa, justru perilaku siswa setelah naik ke kelas VIII 

menunjukkan meningkatkan pelanggaran Tata Krama dan Tata Tertib yang 

ditentukan oleh sekolah.       

Sepintas disrespek dan indisiplin memiliki kesamaan dalam bentuk 

perilaku yang tampak. Namum dua hal ini dapat dibedakan. Pada disrespek ada 

norma-norma subjektif, yang menyangkut atitude (Sikap). Sedangkan pada 

indisiplin lebih menekankan pada ketidakpatuhan atas aturan yang berlaku dan 

ada unsur ketidakkemampuan mengontrol perilaku tertentu. Misalnya, seorang 

siswa yang terus berbicara di kelas pada saat guru sedang mengajar.  Perilaku ini 

jika  dilihat intensi siswa dalam melakukan tindakan tersebut maka guru dapat 

merasakan bahwa siswa sedang tidak menghormatinya. Mengapa demikian, hal 

ini dikarenakan ada dimensi internal yang menyangkut soal etitude (Sikap) yang 

menganut prinsip bagaimana memperlakukan orang lain (Etiket).  Fishbein dan 

Ajzen (2002,  20) mengatakan sikap merupakan suatu bentuk afeksi (perasaan) 

yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak perilaku yang diukur 
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dengan suatu prosedur yang menempatkan individu dalam skala evaluatif dua 

kutub, misalnya baik atau buruk, pantas atau tidak. Dengan lebih sederhana dapat 

dipahami bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk merespons secara positif 

atau tidak objek, orang, lembaga atau peristiwa.  Kebiasaan siswa saat bertutur 

kata bagi guru masuk dalam kategori disrespek karena perilaku itu menunjukkan 

suatu sikap yang diukur berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh komunita 

(sekolah) dan di dalamnya terdapat normal norma yang menyangkut tata krama 

dan sopan santun.  

Sementara itu indisiplin merupakan behavior (perilaku) yang tampak 

sebagai tanggapan terhadap ketentuan yang berlalu, yang menekankan pada 

ketidakpatuhan pada aturan yang berlaku, melanggar ketentuan (hukum) dan ada 

unsur ketidakkemampuan mengontrol perilaku tertentu. Misalnya siswa membuat 

keributan di kelas atau tidak mengerjakan tugas. Ini merupakan bentuk perilaku 

yang tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah. Perilaku 

ini dapat dapat saja dikontrol dengan tindakan-tindakan tertentu, seperti 

memberikan sanksi atau hukuman yang membuat efek jera bagi siswa.     

Kasus perilaku siswa yang dipaparkan di atas, menimbulkan kecemasan 

bagi berbagai kalangan, terutama para pendidik. Para pendidik memiliki tanggung 

jawab moral menuntun siswa memiliki karakter yang baik.    

 Kecemasan itu sangatlah beralasan karena jika hal itu tidak segera 

ditanggulangi maka bangsa ini akan mengalami kemunduran dalam nilai-nilai 

moral. Lickona (1991, 17) mengemukakan ada sepuluh gejala perilaku individu 

yang mengarah pada kehancuran suatu bangsa, yaitu 1) Kekerasan di kalangan 

remaja semakin meningkat. 2) Penggunaan kata-kata dan bahasa yang memburuk, 
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3) Peer group memberi pengaruh yang kuat dalam tindakan kekerasan. 4) 

meningkatnya perilaku merusak diri. 5) Pedoman moral baik dan buruk semakin 

kabur.  6) Etos keraja yang menurun.  7) Rasa hormat kepada orang tua dan guru 

semakin rendah. 8) Rasa tanggung jawab individu dan warga Negara menjadi 

rendah.  9) Perilaku ketidakjujuran semakin membudaya.  10) kebencian, 

kecurigaan tumbuh di antaran sesama. Oleh karena itu lebih lanjut Lickona 

melihat ada dua bentuk inti nilai moral secara universal yang harus diajarkan 

kepada peserta didik yaitu karakter hormat dan tanggung jawab.  

Wynne menambahkan (1986, 5) karakter hormat merupakan sikap 

memuliakan manusia dan mempedulikan hak mereka. Pernyataan ini memberi 

petunjuk bahwa respek memiliki peran penting dalam menjaga relasi antara 

individu satu dengan individu yang lain. Menghargai diri sendiri dan orang lain 

merupakan bentuk sikap individu dan sosial yang positif yang harus 

dikembangkan dalam diri anak didik di sekolah, demikian juga dengan 

ketidakdisiplinan (indisiplin).  

Pada bagian lain, permasalahan disiplin siswa juga tidak boleh dianggap 

sepele, karena dalam periode menjelang dewasa, siswa perlu belajar mengenai 

hal-hal yang penting dan baik melalui disiplin. Disiplin mempunyai andil besar 

dalam proses tercapainya keberhasilan siswa di masa dewasanya. Tulus Tu‘u 

(2010, 45) mengatakan orang yang disiplin selalu membuka diri untuk 

mempelajari banyak hal. Sebaliknya, orang yang terbuka untuk belajar selalu 

membuka diri untuk belajar berdisiplin dan mendisiplinkan dirinya.  

Mengamati persoalan perilaku yang banyak terjadi dalam kehidupan anak 

remaja, sangat mungkin individu (pelaku) tidak berdiri sendiri dalam 
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memproduksi perilaku. Bandura (Bandura 1977, 57) menyebutnya dengan istilah, 

reciprocal determinism  (determinis resiprokal atau konsep yang saling 

menentukan). Prinsip yang ingin ditekankan di sini adalah hubungan antara 

tingkah laku, kepribadian, dan lingkungan di mana seseorang saling 

mempengaruhi dalam menghasilkan prilaku tertentu. Jika ini dikaitkan dengan 

masalah perilaku yang sering dialami oleh anak usia remaja, maka ada  

kemungkinan perilaku itu muncul karena masa perkembangan mereka yang penuh 

dengan gejolak dan adanya faktor-faktor lain yang menstimulasi munculnya 

perilaku tertentu.  

Sandrock (2003, 27) menemukan bahwa  perilaku anak remaja sangat erat 

kaitannya dengan lingkungan tempat mereka bertumbuh. Lingkungan juga 

menjadi sarana untuk anak remaja belajar mengembangkan kemampuan dirinya 

sebagai orang dewasa.  Mereka  belajar tidak saja dari apa yang mereka dengar 

tentang bagaimana seharusnya menjadi pribadi yang dewasa tetapi mereka  juga 

belajar dari apa yang mereka amati.  

 Untuk memahami kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

tertarik menganalisa lebih jauh tentang perilaku disrespek dan indisiplin yang 

sering ditunjukkan oleh siswa kelas VIII SMP XYZ untuk menemukan penyebab 

yang melatarbelakangi perilaku tersebut.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dijabarkan pada latar belakang 

masalah, penulis mengindentifikasikan ada beberapa masalah terkait dengan 

perilaku respek dan disiplin pada siswa SMP XYZ.  
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1. Terdapat perilaku siswa kelas VIII SMP XYZ yang tidak santun dan tidak 

hormat terhadap guru, dalam bertutur kata dan bertindak.  

2. Pelanggaran disiplin dilakukan oleh siswa kelas VIII SMP XYZ terjadi 

dengan dengan mengabaikan tata tertib sekolah dan sikap belajar yang 

buruk.  

3. Perilaku disrespek dan indispilin siswa kelas VIII adalah persoalan yang 

telah tampak sejak siswa duduk di kelas tujuh SMP XYZ. 

4. Kontrol perilaku melalui pendidikan karakter dalam pelajaran agama 

tampaknya belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

perubahan perilaku siswa sejak siswa sejak berada di kelas VII sehingga  

kelas VIII SMP XYZ.  

 

1.3  Batasan Masalah 

Persoalan yang berkaitan dengan masalah perilaku pelajar ada banyak rupa 

dan tingkatanya. Penelitian ini memberikan fokus pada masalah perilaku 

disrespek dan indisiplin yang terjadi pada siswa kelas VIII saja. Melihat ada 

banyak kemungkinan yang menjadi penyebab masalah disrespek dan indisiplin, 

maka peneliti membatasi penelitian ini pada aspek psikologi behavioristik  yang 

meliputi kondisi perkembangan siswa, kondisi keluarga, kelompok teman sebaya. 

konteks yang di amati oleh peneliti hanya pada pelajaran agama di kelas VIII. 

Dalam penelitian ini aspek ekonomi tidak diperhitungkan.  

 

1.4  Rumusan Masalah. 
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 Berdasarkan indetifikasi masalah yang ada, peneliti mengkhususkan 

penelitian ini dengan merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk perilaku disrespek dan indisiplin pada siswa kelas VIII 

SMP XYZ menurut pandangan guru. 

2. Apa yang menyebabkan siswa kelas VIII SMP XYZ menunjukkan 

perilaku disrespek dan indisiplin. 

3. Bagaimana upaya guru mengatasi perilaku disrespek dan indisiplin siswa. 

1.5  Tujuan Penelitian: 

1. Untuk mengetahui bentuk perilaku disrespek dan indisiplin pada siswa 

kelas VIII SMP XYZ menurut pandangan guru. 

2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab perilaku disrespek dan 

indisplin yang terdapat pada siswa kelas VIII SMP XYZ.  

3. Untuk mengetahui upaya guru mengatasi perilaku disrespek dan indisiplin 

siswa.   

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis   

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya 

dalam kawasan ilmu psikologi pendidikan yaitu tentang pendekatan guru 

terhadap siswa yang dikategorikan sebagai anak nakal. Dengan memahami 

kondisi peserta didik maka guru dapat merancang pembelajaran dan 

memberikan pendekatan-pedekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

siswa, sehingga siswa dapat berkembang dalam ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi untuk 



13 

 

peneliti yang akan melakukan penelitian seputar masalah perilaku siswa 

dan desain pembelajaran.   

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Menujukkan bentuk perilaku disrespek dan indisiplin siswa 

kelas VIII  SMP XYZ.  

b. Bagi kepada sekolah, guru dan staf, memberikan wawasan baru 

tentang perilaku respek dan disiplin pada siswa.  

c. Bagi kordinator pendidikan karakter, diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam merancang program pendidikan karakter yang 

dapat membentuk prilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai yang 

ajarkan.  

d. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan menemukan 

jawaban mengapa anak mereka berperilaku disrespek dan 

indisiplin. 

e. Bagi peneliti, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan 

yang lebih luas dan mendalam tentang penyebab perilaku 

disrespek dan indisiplin pada anak remaja.  

 

1.7. Sistematika Penelitian 

Penulisan hasil penelitian ini terdiri dari enam bab. Bab pertama 

menguraikan latar belakang penelitian tentang fenomena perilaku disrespek dan 

indisiplin di kalangan pelajar, identifikasi terjadi masalah perilaku respek dan 

disiplin pada siswa kelas VIII SMP XYZ, dan identifikasi masalah tersebut 
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dirumuskan dalam perumusan masalah yang kemudian difokuskan pada batasan 

masalah. Sub bab selanjutnya menjelaskan tentang tujuan penelitian yang 

mendasari dilakukan penelitian yang kemudian dilanjutkan sub lanjutan tentang 

manfaat penelitian secara teoritis dan praktis bagi kepada sekolah, guru, peneliti. 

Bagian pertama ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menjelaskan garis 

besar tiap bab dalam penelitian ini. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang mendeskripsikan tinjauan 

pustaka yang digunakan untuk mendekati permasalahan. Teori tentang perilaku 

anak remaja, prinsip perilaku respek dan disiplin, perkembang perilaku remaja 

yang berhubungan kepribadian,  kualitas keluarga, teman sebaya dan Semuanya 

akan digunakan untuk menemukan faktor penyebab perilaku disrespek dan 

indisiplin siswa.  

Bab ketiga adalah  metodelogi penelitian yang mencakup pendekatan dan 

jenis penelitan yang digunakan, tempat, waktu, dan subjek atau naras sumber 

penelitian, setting penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis terhadap data, 

serta pengecekan keabsahan data, serta instrumen yang digunakan untuk meneliti 

diskrepansi pendidikan karakter dan perilaku respek serta disiplin siswa. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang ini dilakukan pada 

siswa kelas VIII SMP XYZ yang berlokasi di kota Makassar. Data peneitian 

diperoleh melalui  wawancara, observasi dan bukti dokumen.  

Bab keempat adalah penyajian data yang akan memaparkan profile siswa, 

orang tua dan juga guru yang menjadi responden dalam penelitian ini. Pada 

bagian ini juga akan dipaparkan hasil temuan wawancara dan observasi. 
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 Bab kelima  adalah  analisis data dan pembahasan. Di bagian ini temuan-

temuan peneliti akan dianalisa berdasarkan teori yang diuraikan pada bab dua dan 

memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap data yang telah diolah.    

Bab keenam adalah kesimpulan, saran, dan penutup. Di sini peneliti akan 

menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan juga memberikan masukan 

atau saran bagi pihak yang terkait dalam penelitian termasuk saran bagi pihak lain 

yang berminat untuk meneliti tentang perlaku siswa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




