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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang amat

kompleks dan perlu mendapatkan perhatian khusus bagi kita semua. Salah satu

masalah tersebut adalah menurunnya norma kehidupan sosial dan etika moral

dalam pratik kehidupan sekolah yang mengakibatkan terjadinya sejumlah perilaku

negatif yang sangat merisaukan masyarakat. Hal tersebut antara lain semakin

maraknya penyimpangan berbagai norma kehidupan agama dan sosial

kemasyarakatan.1

Sebagian Kehidupan manusia di dunia, adalah berisi pelaksanaan

kebiasaan-kebiasaan dan pengulangan kegiatan secara rutin dari hari ke hari. Di

dalam kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan secara rutin itu, terdapat nilai-nilai

atau norma-norma yang menjadi tolak ukur tentang benar tidaknya atau efektif

tidaknya pelaksanaannya yang dilakukan oleh seseorang. Norma-norma itu

terhimpun menjadi aturan yang harus dipatuhi karena setiap penyimpangan atau

pelanggaran akan menimbulkan keresahan, keburukan dan kehidupanpun

berlangsung tidak efektif atau bahkan tidak efisien. Dengan demikian berarti

manusia dituntut untuk mampu mematuhi berbagai ketentuan atau harus hidup

secara berdisiplin sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan. Anak

didik sebagai generasi penerus bangsa, sejak dini harus dikenalkan dengan nilai-

1Baharuddin, Pendidikan  dan Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Ar-Ruzz  Media,
2009), h. 229.
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nilai yang mengatur kehidupan manusia, yang berguna bagi dirinya masing-

masing, agar berlangsung tertib, efektif dan efisien.

Norma-norma itu sebagai ketentuan tata tertib hidup harus dipatuhi atau
ditaatinya. Pelanggaran atau penyimpangan dari tata tertib itu akan merugikan
dirinya dan bahkan dapat ditindak dengan mendapat sanksi atau hukuman.
Dengan kata lain setiap anak didik harus dibantu hidup secara berdisiplin,
dalam arti mau dan mampu mematuhi atau mentaati ketentuanketentuan yang
berlaku di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.
Selanjutnya juga mau dan mampu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur
oleh Allah swt. dalam beribadah dan ketentuan lainnya yang berisi nilai-nilai
fundamental serta mutlak sifatnya, dalam kehidupan keluarga, masyarakat,
berbangsa, dan bernegara sesuai dengan syariat Islam.2

Ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan tata tertib kehidupan, tidak

akan dirasa memberatkan bila dilaksanakan dengan kesadaran akan penting dan

manfaatnya. Kemauan dan kesediaan mematuhi disiplin itu datang dari dalam diri

orang yang bersangkutan atau tanpa paksaan dari luar atau orang lain, khususnya

diri anak didiknya. Akan tetapi dalam keadaan seseorang belum memiliki

kesadaran untuk mematuhi tata tertib, yang sering dirasakannya memberatkan

atau tidak mengetahui manfaat dan kegunaannya, maka diperlukan tindakan

memaksakan dari luar atau dari orang yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan atau mewujudkan sikap disiplin. Kondisi seperti itu sering ditemui

pada kehidupan remaja, yang mengharuskan pendidiknya melakukan pengawasan

agar tata tertib kehidupan dilaksanakan, yang sering kali mengharuskan juga

untuk memberikan sanksi atau hukuman karena pelanggaran yang dilakukan oleh

anak didiknya.

Demikianlah seharusnya bagi proses pendidikan melalui disiplin, bahwa

setiap anak didik harus dikenalkan dengan tata tertib (termasuk perintah),

2Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 230.
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diusahakan untuk memahami manfaat atau kegunaannya, dilaksanakan dengan

tanpa atau dengan paksaan, termasuk juga usaha melakukan pengawasan terhadap

pelaksanananya, diperbaiki jika dilanggar atau tidak dipatuhi termasuk juga

diberikan sanksi atau hukuman jika diperlukan.3 Contoh sederhana antara lain

berupa disiplin waktu. Anak harus mematuhi waktu yang tepat untuk berangkat

dan pulang sekolah, belajar, menunaikan shalat lima waktu dan kegiatan rutin

yang lain.

Mulyono (dalam Muhammad Rifa‟I menyatakan tata tertib adalah
kumpulan aturan ini dibuat untuk menjadikan anggota masyarakat tetap
berpegang teguh pada hukum positif yang sudah dirumuskan dan ditetapkan
sebagai pijakan dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi akan merusak
tatanan lingkungan sekolah yang sudah ada. Tata tertib sekolah juga
memuat aturan aturan dan peraturan yang baik dan merupakan hasil
pelaksanaan yangkonsisten (taat asas) dari peraturan yang ada.4

Tata tertib dalam kehidupan bilamana dirinci secara khusus dan terurai

aspek demi aspek akan menghasilkan etika sebagai norma-norma yang berlaku

dalam pergaulan, termasuk juga dalam hubungan dengan lingkungan sekitar.

Misalnya etika dalam pergaulan antara anak dengan orang tua, guru, cara

berpakaian dan berbagai sopan santun lainnya.

Zakiah Darajat berpendapat bahwa salah satu wadah untuk mendidik disiplin
bagi generasi penerus bangsa adalah melalui sekolah. Menurutnya, sekolah
hendaknya dapat diusahakan menjadi lapangan yang baik bagi pertumbuhan
dan perkembangan mental dan moral anak didik, disamping sebagai tempat
pengembangan bakat dan kecerdasan. Dengan kata lain, supaya sekolah
merupakan lapangan sosial bagi anak didik dimana pertumbuhan mental,
moral, sosial dan segala aspek kepribadian dapat berjalan dengan baik.5

3Yusuf Muhamad Al Hasan, Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004),
h. 52.

4Muhammad Rifa‟i, Sosiologi Pendidikan: Struktur Interaksi Sosial di dalam Institusi
Pendidikan‟, cet. I (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011) h.140.

5Zakiah Drajat, Pendidikan Moral bagi Generasi Mendatang (Majalah perkawinan dan
Keluarga, 1999) ,h. 327.
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Di dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara

yang demokratis serta bertanggung jawab.6

Secara ideal apabila telah ada tata tertib yang mengatur siswa untuk

berdisiplin maka seluruh siswa harus dengan sadar mentaatinya. Sehingga, dalam

proses kegiatan belajar mengajar di sekolah akan berjalan dengan tertib, efektif

dan efisien. Para guru akan merasa nyaman ketika mengajar di dalam kelas

maupun ketika berada di luar kelas. Siswa-siswi juga akan merasakan hal yang

sama sehingga mereka akan dapat belajar dengan tenang dan mencapai hasil yang

memuaskan.

SMA Kartika Kendari adalah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang

di dalamnya memadukan dua unsur pendidikan, yaitu pendidikan agama dan

pendidikan umum. Dari hasil pengamatan awal, penulis melihat bahwa ada

beberapa tata tertib yang harus dilakukan oleh siswa SMA Kartika Kendari dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Adapun tata

tertib yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh para guru melalui

buku kontrol yang dibagikan kepada seluruh siswa SMA Kartika Kendari. Dengan

adanya buku kontrol tersebut maka guru dan orang tua akan bekerja sama dalam

6UU Sistem Pendidikan  Nasional, Nomor 20 Tahun 2003  (Jakarta: Absolut, 2003), h.
12.



5

meningkatkan kedisiplinan siswa siswa. Kerja sama yang dimaksud disini adalah

guru akan melihat dan mengawasi seluruh tingkah laku siswa di sekolah dan

mencatat semua perilaku siswa setiap hari yang  di paraf oleh wali kelas sebagai

bukti bahwa siswa tersebut benar-benar melaksanakan hadir di sekolah.

Selanjutnya dalam buku kontrol tersebut dimuat pula saran-saran orang tua

kepada para guru terhadap tingkah laku anak-anaknya di rumah yang dilengkapi

dengan paraf orang tua. Selain pengawasan terhadap perilaku siswa baik di

sekolah maupun di rumah, para guru melakukan pembinaan keagaam atau Rohis

yang dilakukan setiap hari sabtu. Pembinaan seperti ini dilakukan oleh guru

pendidikan agama Islam dan siswa yang dianggap sudah mampu mengaji dapat

membantu teman-temannya.

Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut maka siswa takut

melanggar aturan-aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara

penulis dengan salah seorang guru yang ada di SMA Kartika Kendari antara lain

sebagai berikut:

Kami melakukan pengawasan dan pembinaan kepada siswa. Pengawasan
dilakukan adalah dengan membagikan buku kontrol kepada siswa untuk
wajib dibawa setiap hari. Buku kontrol tersebut akan mencatat seluruh
kegiatan siswa di sekolah setiap hari yang di paraf oleh wali kelasnya. Jadi
orang tua siswa akan melihat perilaku anak-anaknya selama sekolah di
SMA Kartika Kendari. Orang tua juga bekerja sama dengan guru untuk
mengawasi perilaku anak-anaknya di rumah. Apabila anak-anaknya nakal
atau susah diatur maka orang tua akan mengisi kotak saran yang tertuang
dalam buku kontrol untuk ditangani oleh pihak sekolah. apabila anak yang
ditemukan 3 kali melakukan pelanggaran maka anak tersebut akan
dikembalikan kepada orang tuanya. sedangkan pembinaan adalah salah satu
cara yang dilakukan oleh guru untuk membina anak-anak yang masih
melakukan pelanggaran. Salah satu pembinaan yang dimaksud adalah
pembinaan dalam ilmu agama yakni rohis. Rohis dilakukan setiap hari sabtu
yang dimulai pukul 07.00-8.30 pagi. Selain itu, sebelum memulai jam
belajar para guru melakukan bina awal dan bina akhir. Bina awal dilakukan
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sebelum memulai jam pertama selama 15 menit dan bina akhir dilakukan
sebelum pulang sekolah. Dengan pembinaan seperti ini maka kedisiplinan
siswa SMA Kartika alhamdulillah selalu ada peningkatan dalam setiap
tahunnya.7

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penulis tergerak untuk meneliti secara

langsung tentang “Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan

Kedisiplinan Siswa SMA Kartika Kendari”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka penulis

memfokuskan pembahasan masalah agar lebih terarah. Adapun penelitian ini

fokus pada pelaksanaan tata tertib sekolah, dampak tata tertib sekolah bagi siswa

dan upaya sekolah dalam mengatasi pelangggaran tata tertib bagi siswa SMA

Kartika Kendari.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tata tertib sekolah dalam meningkatkan

kedisiplinan siswa SMA Kartika Kendari?

2. Bagaimana dampak pelaksanaan tata tertib sekolah dalam meningkatkan

kedisiplinan siswa SMA Kartika Kendari?

7Mashuri, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara (Kendari: SMA Kartika, 22 Mei
2018).
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D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi tata tertib sekolah dalam meningkatkan

kedisiplinan siswa SMA Kartika Kendari.

2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan tata tertib sekolah dalam

meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Kartika Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini adalah

memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan

dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan atau

wawasan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Sebagai kajian untuk lebih baik dalam memimpin sebuah lembaga sekolah

agar menjadi sekolah yang berkualitas, dapat menciptakan anak-anak didik

yang taat pada peraturan dan lebih disiplin

b. Bagi Guru

1) Bagi Guru SMA Kartika Kendari dapat digunakan sebagai acuan

pertimbangan dalam usahanya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa,

diharapkan guru mampu mendidik dan membimbing siswa untuk mentaati

tata tertib siswa dengan sebaik-baiknya agar siswa bisa lebih disiplin.
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2) Sebagai pijakan guru agar lebih bisa bekerja sama dengan kepala sekolah

dan saling membantu untuk meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap

pelaksanaan tata tertib sekolah.

c. Bagi Siswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa lebih dapat mentaati tata tertib

sekolah.

d. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam terhadap pelaksanaan

tata tertib sekolah di dalam kehidupan sosial sebagai langkah awal untuk

meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap tata tertib sekolah yang

diajarkan khusus Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Program Studi

Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Kendari.

e. Bagi Penulis

1) Memenuhi kewajiban Penulis sebagai mahasiswi tingkat terakhir dalam

menyusun skripsi untuk persyaratan meraih gelar Strata I (SI) di Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Program studi Pendidikan Agama

Islam (PAI)  IAIN Kendari.

2) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi Penulis terhadap

implementasi tata tertib sekolah dan dampaknya bagi Siswa SMA

Kartika Kendari.



9

f. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memperdalam

keilmuan tentang pelaksanaan tata tertib sekolah dan dampaknya bagi Siswa

SMA Kartika Kendari.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan presepsi pembaca mengenai

maksud penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap

variabel judul. Adapun variabel dari setiap judul dalam penelitian ini adalah

masalah Tata tertib sekolah.

Tata tertib sekolah adalah susunan ketentuan peraturan yang harus ditaati

yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi yang

melanggarnya. Tata tertib yang dimaksud adalah aturan-aturan yang diterapkan di

SMA Kartika Kendari yakni pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah

melalui isi buku kontrol. isi buku kontrol tersebut salah satunya yakni siswa yang

datang terlambat akan diberikan peringatan, sedangkansiswa yang melakukan

pelanggaran berat seperti berkelahi, memakai narkoba, meminum miras, merokok di

sekolah, membawa gambar porno akan dikeluarkan secara otomatis di sekolah. adapun

Siswa yang ditemukan mengaktifkan HP pada saat PBM, dapat disita dan ditahan

Hpnya untuk waktu yang belum ditentukan.

Implementasi tata tertib sekolah yang dimaksud oleh penulis dalam

penelitian ini adalah melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah

untuk diikuti oleh para guru dan seluruh siswa SMA Kartika Kendari.

Kedisiplinan siswa adalah suatu unsur moralitas seseorang yang

menekankan pada peraturan dan tata tertib dalam prinsip-prinsip keteraturan,
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pemberian perintah, larangan, pujian dan hukuman dengan otoritas atau paksaan

untuk mencapai kondisi yang baik. Aturan tersebut ditekankan pada Siswa SMA

Kartika Kendari.
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