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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Lingkungan hidup yang pertama-tama dan yang terutama mempengaruhi, 

melatih dan membiasakan anak adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga 

acapkali disebut sebagai lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi 

berbagai aspek perkembangan anak. Adakalanya hal ini berlangsung mefalui 

ucapan-ucapan, perintah-perintah yang diberikan secara langsung untuk 

menunjukkan apa yang seharusnya diperlihatkan atau dilakukan oleh anak. 

Adakalanya orang tua menyetujui, mendorong apa yang dilakukan anak, sehingga 

pada saat lain anak tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan hal yang sama atau kira

kira sama. Adakalanya orang tua melarang atau bahkan memberi hukuman atau 

ancaman hukuman, agar anak tidak ingin melakukan. Adakalanya orang tua 

bersikap atau bertindak sebagai patokan, sebagai contoh atau model agar ditiru 

dan kemudian apa yang ditiru akan meresap dalam dirinya dan menjadi bagian 

dari kebiasaan dan bertingkah laku atau bagian dari kepribadiannya. 

Didalam keluarga seorang anak akan memperoleh latihan-latihan dasar 

dalam mengembangkan sikap sosial yang baik dan kebiasaan berperilaku. Seorang 

anak perlu belajar melakukan tugas-tugas tertentu dan mengikuti tata cara dalam 

keluarganya. Dengan begitu anak belajar untuk bersikap disiplin. Anak sejak usia 

muda sudah perlu belajar disiplin diri dan disiplin waktu agar kelak kebiasaan 

1 
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sebagai lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi 

perkembangan anak. Adakalanya hal ini berlangsung 

ucapan-ucapan, perintah-perintah yang diberikan secara langsung 

yang seharusnya diperlihatkan atau dilakukan 

tua menyetujui, mendorong apa yang dilakukan anak, 

tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan hal yang sama 

Adakalanya orang tua melarang atau bahkan memberi hukuman 

hukuman, agar anak tidak ingin melakukan. Adakalanya 

bertindak sebagai patokan, sebagai contoh atau model 



2 

disiplin sudah terbentuk dan memudahkan anak dalam pergaulan dan hubungan 

sosial dengan teman-teman. 

Disiplin atau kepatuhan merupakan bagian yang terpenting dalam 

pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sebenarnya juga sebagai unit 

sosial tersendiri, dimana seorang anak harus belajar disiplin mengikuti peraturan

peraturan yang diterapkan. Penerapan disiplin sekolah bertujuan untuk membuat 

seorang anak atau seorang siswa aktif dan taat segala peraturan yang berlaku serta 

aktif dalam mengikuti segala kegiatan dalam aktivitas belajar yang sedang 

berlangsung. 

Disiplin dapat memberikan siswa rasa aman dengan memberitahukan apa 

yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan disiplin siswa dapat belajar 

bersikap menurut cara yang akan mendatangkan pujian (Munandar, 1984). 

Disiplin yang sesuai dengan perkembangan berfungsi sebagai motivasi bagi siswa 

untuk mencapai apa yang diharapkan darinya serta dengan disiplin dapat 

mengembangkan hati nurani dengan mengambil keputusan dan pengendalian 

perilaku. 

Pada dasarnya penerapan disiplin sekolah akan membentuk moral dan 

karakter yang baik pada diri siswa, untuk itu dapat dikatakan bahwa tanpa adanya 

disiplin yang baik, aktivitas belajar para siswa akan terganggu atau tidak 

terlaksana dengan baik sebagai mestinya. 

Namun di zaman modem dengan perkembangan teknologi yang semakin 

tinggi dan canggih, dengan segala aksesorisnya yang glamor dan mudah diperoleh 

memberi pengaruh besar bagi anak. Tersedianya televisi dirumah dengan acara 
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seorang siswa aktif dan taat segala peraturan yang 

mengikuti segala kegiatan dalam aktivitas belajar 

dapat memberikan siswa rasa aman dengan memberitahukan 

yang tidak boleh dilakukan. Dengan disiplin siswa 

cara yang akan mendatangkan pujian (Munan

sesuai dengan perkembangan berfungsi sebagai motivasi 

apa yang diharapkan darinya serta dengan disiplin 

hati nurani dengan mengambil keputusan dan 
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I. DATA IDENTITAS DIRI 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan diri saudara 

1. Nama 

2. Jenis kelamin 

3. Usia 

4. Kelas 

II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

Berilah tanda silang ( x) pada : 

SS : Jika pendapat saudara sangat sesuai dengan pernyataan tersebut 

S : Jika pendapat saudara sesuai dengan pernyataan tersebut 

TS : Jika pendapat saudara tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

STS : Jika pendapat saudara sangat tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

Apabila saudara keliru dan sudah terlanjur memberikan tanda silang, maka 

lingkarilah pilihan yang keliru tersebut. Kemudian beri tanda silang yang baru 

pada jawaban yang saudara pilih. 

NO PERNYATAAN SS TS 
1 merasa senang memberikan ide atau pendapat 

kelas 
2 akan marah mau 
3 ya merasa terdorong untuk segera 

den:gan teman saya secara baik-baik 
4 merasa tidak perlu berfikir untuk mengatakan 

akan menyinggung teman saya 
5 percaya bahwa teman-teman senang berteman 

a 
6 biasa diam saat diskusi kelas 
7 saya ingin marah maka saya mencari waktu 
8 merasa tidak perlu untuk segera 

dengan teman 
9 akan berfikir terlebih dahulu agar perkataan saya 

teman 
1 0  merasa bahwa teman-teman tidak menyukai 
1 1  ya merasa senang ikut berdiskusi karena 

pendapat saya 
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Jika pendapat saudara sangat sesuai dengan pernyataan tersebut 

Jika pendapat saudara sesuai dengan pernyataan tersebut 

Jika pendapat saudara tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

Jika pendapat saudara sangat tidak sesuai dengan pernyataan 

saudara keliru dan sudah terlanjur memberikan tanda silang, 

pilihan yang keliru tersebut. Kemudian beri tanda silang yang 

yang saudara pilih. 

PERNYATAAN SS 
senang memberikan ide atau pendapat pendapat 

marah mau 
merasa terdorong untuk segera 

den:gan teman saya secara baik-baik baik-baik 
tidak perlu berfikir untuk mengatakan mengatakan 

akan menyinggung teman teman saya 



PERNYATAAN SS TS STS 
12 a mengalihkan perasaan marah say a 

teman 
13 belajar dengan tekun unruk mengatasi 

dalam 
14 merasa biasa saja walaupun perubahan 

saya telah menyinggung perasaan 
ya 

15 cemburu pada keberhasilan yang di 

16 say a memberikan pendapat dalam 
adalah hal biasa 

17 mengalihkan perasaan marah say a 
hal positif 

18 akan mencontek pada teman unruk mengatas · 

cemas gagal dalam ujian 
19 merasa sedih bila perbuatan atau perkataan 

teman saya 
20 a tidak akan mengucapkan selamat 

telah teman saya peroleh 
21 akan menerima kritikan dari teman 

saya dengan dada 
22 a akan langsung berteriak 

saya jika perkataan teman 

23 berfikir harus membiasakan belajar 
dan teratur agar nilai saya tinggi 

24 melampiaskan kemarahan saya pada teman 
berselisih 

25 a mendengarkan keluhan tern an say a 
kesulitan dalam 

26 1idak 1erima apabila pendapa1 saya dikritik 
eman 

27 tidak akan langsung melampiaskan 
jika teman perasaan 

28 membiasakan belajar pada saat ujian saja 
nilai 
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mengalihkan perasaan marah say a say a say 
hal positif 
mencontek mencontek pada teman unruk mengatas mengatas · 

gagal dalam dalam ujian 
merasa sedih bila bila perbuatan atau perkataan 

teman saya 
tidak akan akan mengucapkan selamat 

telah teman saya peroleh 
menerima menerima kritikan dari teman teman 

saya saya dengan dada 
akan langsung berteriak 

saya saya jika perkataan teman 

berfikir berfikir harus membiasakan belajar 
teratur teratur agar nilai saya tinggi 

melampiaskan kemarahan saya pada teman teman 
berselisih berselisih 

mendengarkan mendengarkan keluhan tern an say a say a say 
kesulitan dalam 



NO PERNYATAAN SS s TS STS 
29 akan berusaha menenangkan kemarahan teman 

· ika berselisih 
30 merasa bosan mendengarkan keluhan teman 

kesulitan dalam 
31 bernsaha unruk tidak menutupi ketidak mampuan 

salah satu mata pelajaran 
32 tidak meredakan rasa kecewa 
33 merasa ya.kin meraih nilai 
34 mau membantu teman yang merasa kesulitan pada 

tertentu sesuatu imbalan 
35 akan menceritakan kisah lucu agar teman yang 

tertawa dan terhibur 
36 bernsaha menutup-nutupi ketidak mampuan saya 

satu mata 
37 meredakan rasa kecewa saya dengan 

38 tidak meraih nilai yang 
39 akan membantu dengan senang hati bila ada teman 

pada mata tertentu meminta bantuan 
40 akan duduk diam melihat teman sedih 
41 tidak suka dengan seseorang saya akan mengatakan 

42 saya merasa kecewa dan akan menyesali terns 
saya 

43 akan menerima bimbingan dan arahan dari orang 
konsentrasi karena demi perbaikan diri saya 

44 merasa tidak perlu memperdulikan teman yang 

45 merasa teman harus ikhlas 
46 saya tidak suka dengan seseorang maka saya 

47 saya merasa kecewa karena kegagalan tidak 
tetapi terus berusaha 

48 merasa tidak perlu berkonsentrasi menerima 
arahan dari lain demi kebaikan diri 

49 akan teman sedih 
50 merasa tidak perlu memiliki rasa sayang terhadap 
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menceritakan kisah lucu agar teman teman yang 
dan terhibur 

menutup-nutupi ketidak mampuan ketidak mampuan saya 

rasa kecewa kecewa saya dengan 

meraih nilai yang 
membantu dengan dengan senang senang hati hati bila ada ada teman 

mata tertentu meminta meminta bantuan 
duduk diam melihat teman teman sedih 

dengan seseorang saya akan mengatakan mengatakan 

merasa kecewa dan akan menyesali terns 
saya 

menerima bimbingan dan arahan dari orang 
konsentrasi karena demi perbaikan diri saya 

merasa tidak perlu memperdulikan teman yang 

teman harus ikhlas 



I. DATA IDENTITAS DIRI 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan diri saudara 

1.  Nama 

2. Jenis kelamin 

3. Usia 

4. Kelas 

IL PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

Berilah tanda silang ( x) pada : 

SS : Jika pendapat saudara sangat sesuai dengan pemyataan tersebut 

S : Jika pendapat saudara sesuai dengan pemyataan tersebut 

TS : Jika pendapat saudara tidak sesuai dengan pemyataan tersebut 

STS : Jika pendapat saudara sangat tidak sesuai dengan pemyataan tersebut 

Apabila saudara keliru dan sudah terlanjur memberikan tanda silang, maka 

lingkarilah pilihan yang keliru tersebut. Kemudian beri tanda silang yang baru 

pada jawaban yang saudara pilih. 

NO 
1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

PERNYATAAN 
hadir di sekolah setiap hari 10 menit sebelum be 

saya tidak mengerjakan PR maka saya 
membawa buku PR saya 
memakai pakaian sekolah rapi 
hanya memperhatikan dengan tekun ketika 

pelajaran kesukaan saya 
hadir kesekolah hari terlambat 
mengerjakan PR yang di berikan guru 

berseragam seenaknya saja agar terlihat trendi 

harus memperhatikan dengan tekun ketika 

bermain di halaman bersama teman-teman 
jam istirahat 

merasa tidak perlu menyelesaikan 
yang di berikan guru 

SS TS STS 
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silang ( x) pada : 

pendapat saudara sangat sesuai dengan pemyataan tersebut 

pendapat saudara sesuai dengan pemyataan tersebut 

pendapat saudara tidak sesuai dengan pemyataan tersebut 

pendapat saudara sangat tidak sesuai dengan pemyataan 

keliru dan sudah terlanjur memberikan tanda silang, maka 

pilihan yang keliru tersebut. Kemudian beri tanda silang yang 

yang saudara pilih. 

PERNYATAAN PERNYATAAN 
sekolah sekolah setiap hari 10 10 menit sebelum be 

tidak mengerjakan mengerjakan PR maka maka saya 
membawa buku buku PR saya 
memakai pakaian pakaian sekolah sekolah rapi 

memperhatikan memperhatikan dengan dengan tekun ketika 
pelajaran pelajaran 

SS SS TS 



PERNYATAAN SS TS STS 

11 melengkapi seragam sekolah dengan symbo 
saya 

12 akan diam saja walaupun pelajaran yang telah 
masih tidak saya 

13 berada di kelas jam istirahat 
14 menyelesaikan tugas-tugas dari guru 

dan menyerahkannya kepada guru 
waktunya 

15 merasa symbol sekolah bukanlah sesuatu 
untuk di sekolah 

16 mengangkat tangan terlebih dahulu untuk 
masih belum 

17 bendera hari senin 
18 tidak perlu meminta izin kepada guru 

kelas bila terlambat 
19 memakai tali pinggang supaya lebih rapi 

seragam sekolah 
20 tidak berjalan - jalan dikelas pada saat belajar 

- tugas dikelas 
21 tidak suka mengikuti upacara bendera karena 

terlambat hari senin 
22 meminta izin terlebih dahulu kepada guru 

masuk keruang kelas bila terlambat 
23 a merasa memakai tali pinggang tidak 

24 a ya berkosentrasi pen uh pada saat belajar 
-

25 sekolah setelah bel 
26 mencontek pada teman pada saat ulangan 

di rumah 
27 memakai hitam saat kesekolah 
28 mengobrol dengan teman sebangku bila 

tugas dari guru 
29 adalah siswa yang terakhir pulang setelah be 

sekolah 
30 mencontek pada saat ulangan karena 

belajar di rumah 
31 bebas memakai sepatu saja kesekolah 
32 membaca buku pelajaran berikutnya agar 

menguasai materi pelajaran tersebut 
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mengangkat tangan terlebih terlebih dahulu untuk 
masih belum 

bendera hari senin 
tidak perlu tidak perlu meminta izin izin kepada kepada guru 

kelas bila terlambat terlambat 
memakai tali pinggang supaya lebih rapi rapi 

seragam seragam sekolah 
berjalan berjalan - jalan dikelas pada saat belajar belajar 

- tugas dikelas 
suka suka mengikuti upacara bendera karena 
terlambat terlambat hari senin 

meminta izin terlebih dahulu kepada guru guru 
keruang kelas bila terlambat 

merasa memakai tali pinggang tidak 

berkosentrasi berkosentrasi pen pen uh pen uh pen pada pada saat belajar 
-

sekolah sekolah setelah setelah bel bel 



NO PERNYATAAN SS S TS STS 
33 aya membayar uang sekolah sebelum tanggal 5 

ulan 
34 

35 

36 agi saya menyelesaikan tugas - tugas materi pelaj 
an belum diteran kan adalah satu hal an sulit 

3 7 aya membayar uang sekolah terlambat dari tangga 
an sudah ditentukan 

38 aya mematuhi perintah guru agar tidak membua 
eributan dikelas da saat bela"ar 

39 

40 
41 

42 
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membayar uang tangga 
ditentukan 

mematuhi perintah guru agar tidak membua 
dikelas da saat bela"ar 



UNIVERSITAS MEDAN AREA 

FAKULTAS PSIKOLOGI 
JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE 

TELEPON 7366878, 7366998, 7366781, 7364348, PSWT. 107 FAX. 7360168 MEDAN 20223 
E-mail: uma001@indosat.net.id 

Nomor : IFOIPP/2008 
Lampiran 
H a 1 : Pengambilan Data 

Yth. Ka. SMU SATRIA 
Jalan Soekarno Hatta KM 1 9,5 Binjai 

Dengan hormat, 

Juni 2008 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/lbu untuk memberikan izm dan 
kesempatan kepada mahasiswa kami: 

Nama 
NPM 
Program Studi 
Fakultas 

: Rahm.ah 
: 01.860.0106 
: Ilmu Psikologi 
: Psikologi 

untuk melaksanakan pengambilan data pada SMU SATRIA Binjai., guna 
penyusunan skripsi yang berjudul: "Hubungan antara Kematangan Emosi 
dengan Kedisiplinan Siswa-Siswi SMU SATRIA Binjai." 

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan 
ilmiah dan penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa 
tersebut untuk mengikuti ujian Sarjana Psikologi pada Fakultas Psikologi 
Universitas Medan Area. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 
memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan Surat 
Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai 
melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan 
terima kasih. 

Tembusan : 
1. Mahasiswa Ybs. 
2. Pertinggal 
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mohon kesediaan Bapak/lbu untuk memberikan 
kepada mahasiswa kami: 

Nama 
NPM 
Program Studi 
Fakultas 

: Rahm.ah 
: 01.860.0106 
: Ilmu Psikologi 
: Psikologi 

melaksanakan pengambilan data pada SMU SATRIA Binjai., 
skripsi yang berjudul: "Hubungan antara Kematangan 

Kedisiplinan Siswa-Siswi SMU SATRIA Binjai." 

jelaskan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk 
penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat bagi 

mengikuti ujian Sarjana Psikologi pada Fakultas 
Area. 



LEMBAGA PENDIDIKAN SATKIA NUSANTAKA BINJAI 

SMA SWASTA SATKIA 
Jalan Soekamo - Hatta Km.19,5 Binjai 

elepon : (061) 8823522 Kode Pos : 20735 

U R T K E T E R A N A N 

Norrlor 149/105.15/ J/08 

Yang bertanda tangan di bawah ini, ... epala Swasta atria 

Binjai dengan ini menerang:.an 

N a m t;i. 

I 

Fakultas 

R.AH 

01 860 0106 

Psikolo gi 

Benar nama tersebut diatas telah melakllkan Penelitian gllna 

Penyusunan Tugas Akhir (S -RIPSI) di Swasta Satria 

Binjai pada tanggal 26 1ei 2008 de ngan judul kripsi " Hllb

ungan antara Kematangan mosi dengan edisiplinan sis 

siswi 01\::.A Satria Binjai." 

Derrikian sliJ.r t eterangan ini diperbuat agar dapa t dipergu-

nakan seb agai mana mestinya. 

28 Mei 2008 

400 072 270 

Tembusan : 

- Arsip 
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Rahmah - Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Kedisiplinan pada....

R.AH 

01 860 0106 

Psikolo gi 

tersebut diatas telah melakllkan Pene

Tugas Akhir (S (S -RIPSI) di di Swasta 

tanggal 26 1e1ei 2008 de ngan judul kripsi 

Kematangan mosi mosi dengan edisiplinan 

Satria Binjai." 

t t eterangan ini diperbuat agar dapa

i mana mestinya. 




