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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Peraturan Tata Tertib Sekolah

Dalam Permendikbud No 19 Tahun 2007 mengatur Pedoman Pelaksanaan

Tata Tertib dalam poin c dan d sebagai berikut:

Poin c Sekolah/SMA menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi:
a. Tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk

dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana
pendidikan;

b. Petunjuk, peringatan dan larangan dalam berperilaku di sekolah/SMA,
serta pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib.

Poin d Tata tertib sekolah/SMA ditetapkan oleh kepala sekolah/SMA
melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan
komite sekolah/SMA dan peserta didik.1

Berdasarkan Permendikbud diatas menjadi rujukan utama dalam

merumuskan dan melaksanakan suatu aturan yang mempunyai relasi dengan

lingkungan sekolah dengan memperhatikan kebutuhan mendasar dari

dirumuskannya peraturan sekolah.

1. Pengertian Tata Tertib Sekolah

Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan

yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar

mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika

guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib

sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang

berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan disekolah. Peraturan sekolah yang

berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan–aturan yang dibuat secara

1Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2007, Standar Pendidikan
Nasional: Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Stuktur Organisasi Sekolah, h.
27.
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tertulis dan mengikat dilingkungan sekolah. Dari pengertian di atas dapat

dipahami bahwa tata tertib sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar

proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

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 yang konsisten (taat asas) dari peraturan yang ada.2

Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan pendidikan

tentang tata cara sopan santun, nilai moral dan sosial agar dapat hidup rukun

dilingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan moral yang bertujuan

untuk membantu generasi penerus untuk mencapai ketertiban dan kedamaian

harus memiliki tata tertib sekolah yang harus dilaksanakan, ditaati dan dilindungi

bersama oleh segenap unsur yang ada di sekolah.

Tata tertib sekolah merupakan sejumlah peraturan yang harus ditaati atau
dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung
dengan lancar. Tata tertib tersebut dibuat untuk dipatuhi oleh siswa,
sedangkan sekolah adalah institusi pendidikan yang melaksanakan sebuah
proses belajar mengajar.3

Menurut Suharsimi, peraturan tata tertib sekolah merupakan sesuatu untuk

mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa.4 Peraturan yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

2Muhammad Rifa‟i, Sosiologi Pendidikan: Struktur Interaksi Sosial di dalam Institusi
Pendidikan‟, cet. I (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011) h.140.

3Sri Habsari, Bimbingan dan Konseling SMA: untuk kelas x, (Jakarta: Grasindo, 2005),
h.15.

4Suharsimi Arikanto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1990), h. 123.
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a. Peraturan menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya umum dan harus

dipatuhi oleh siswa.

b. Tata tertib menunjuk pada patokan atau standar untuk aktivitas khusus.

Jadi yang kami maksud dengan tata tertib sekolah dalam konteks ini

adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak sekolah untuk dilaksanakan

dengan tujuan menanamkan jiwa kedisiplinan warga sekolah, terutama siswa

sehingga terciptanya suasana yang harmonis dan akomodatif.

2. Unsur-Unsur Tata Tertib Sekolah

Untuk mewujudkan situasi yang tertib sebuah lembaga pendidikan, guru

yang sering bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mengontrol berlakunya

tata tertib. Tata tertib bisa berjalan apabila ada kerjasama antara guru dan peserta

didik. Akan tetapi apabila tata tertib bisa berjalan maka tata tertib bisa dibagi

menjadi dua yaitu: ada yang berlaku untuk umum (seluruh lembaga pendidikan)

maksudnya, sebuah tata tertib yang diberlakukan untuk semua kalangan yang ada

di dalam sebuah lembaga itu, ada pula yang khusus (hanya untuk dikelas)

maksudnya adalah tata tertib ini diberlakukan untuk peserta didik saja tidak

berlaku untuk guru atau karyawan.

Di sekolah gurulah yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan dan

mengontrol berlakunya tata tertib sekolah. Pada hakikatnya semua peraturan tata

tertib sekolah memiliki tiga unsur yaitu:

a. Tingkah laku yang diharuskan dan dilarang.
b. Sanksi atau akibat yang menjadi tanggung jawab pelanggar peraturan.
c. Prosedur untuk menyampaikan tata tertib kepada subjek yang dikenai tata

tertib tersebut.5

5Ibid.,h. 123.
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Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan pendidikan

tentang cara sopan santun, nilai moral dan sosial agar dapat hidup rukun di

lingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan moral yang bertujuan

untuk membantu generasi penerus untuk mencapai ketertiban dan kedamaian

harus memiliki tata tertib sekolah yang lengkap, yaitu yang menyangkut segala

segi kehidupan di sekolah yang harus dilaksanakan, ditaati dan dilindungi

bersama oleh segenap unsur yang ada di sekolah. Dengan demikian usaha yang

dilakukan dalam pendidikan tidak lain adalah untuk mengubah tingkah laku yang

sedemikian rupa sehingga menjadi tingkah laku yang diinginkan.

3. Dasar dan Tujuan Tata Tertib Sekolah

a. Dasar Tata Tertib Sekolah

Tata tertib sekolah merupakan suatu produk dari sebuah lembaga

pendidikan yang bertujuan agar semua kegiatan  yang ada dapat berjalan dengan

lancar tanpa ada hambatan tentu adanya tata tertib pasti ada pihak pengontrol

(guru) yang bertugas untuk mengawasi apakah tata tertib sudah berlaku apa belum

dan ada pihak terkontrol (siswa) yang harus mentaati peraturan tata tertib tersebut.

Sangat wajar apabila siswa diharuskan taat pada tata tertib karena ketaatan siswa

pada tata tertib berarti taat dan patuh pada guru.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa/4 : 59 yang menyatakan:

                   ...
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Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan Ulil
amri di antara kamu...6

Berdasarkan isi yang terkandungan dalam ayat Al-Qur’an di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa mentaati perintah pemimpin  (guru) wajib bagi yang

menjadi peserta didik sekolah selama perintah dan anjuran tersebut tidak

bertentangan denga ajaran Islam. Perintah dapat ditransformasikan dalam tata

tertib sekolah.

b. Tujuan Tata Tertib Sekolah

Pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik meyakini,

memahami dan mengamalkan ilmunya. Pendidikan tersebut melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

dinyatakan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.7

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu bidang studi yang harus

dipelajari oleh peserta didik di sekolah adalah mentaati aturan-aturan yang telah

6Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.Akbar Media Eka
Sarana, 2012), h. 128.

7Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, Pasal III. Sistem Pendidikan Nasional t.tp:
t.p, 2003) h. 4.



15

diterapkan di sekolah, karena aturan-aturan di sekolah mempunyai misi utama

dalam menanamkan nilai dasar keimanan, ibadah dan akhlak.

Tata tertib sekolah tidak hanya membantu program sekolah, tapi juga

untuk menunjang kesadaran dan ketaatan terhadap tanggung jawab. Sebab rasa

tanggung jawab inilah yang merupakan inti dari kepribadian yang sangat perlu

dikembangkan dalam diri anak, mengingat sekolah adalah salah satu pendidikan

yang bertugas untuk mengembangkan potensi manusia yang dimiliki oleh anak

agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan manusia,  baik secara individu

maupun sebagai anggota masyarakat.

Secara umum, tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua

siswa sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan

dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata

tertib sekolah adalah diharuskan, dianjurkan, dan ada yang tidak boleh dilakukan

dalam pergaulan di lingkungan sekolah.

Menurut Kusmiati,bahwa tujuan diadakannya tata tertib adalah untuk

mewujudkan rasa aman dan tentram serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun

batin yang dirasakan oleh seluruh warga, sebab jika antar individu tidak saling

menggangu maka akan melahirkan perasaan tenang dalam diri setiapindividu dan

siap untuk mengikuti kegiatan sehari-hari.8

Tata tertib sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang

melanggarnya. Hukuman yang dijatuhkan sebagai jalan keluar terakhir harus

dipertimbangkan perkembangan sisw. Dengan demikian, perkembangan jiwa

8Tim Depdikbud, Disiplin Murid SMTA di Lingkungan Formal pada Beberapa Propinsi
di Indonesia ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 39.
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siswa tidak dan jangan sampai dirugikan. Tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan

sebagai berikut:

a. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.
b. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan keativitas

meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan
dirinya.

c. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan
yang telah diprogramkan oleh sekolah baik intrakurikuler maupun
ekstrakurikuler.9

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa tata tertib sekolah tidak

hanya membantu program sekolah, tapi juga untuk menunjang kesadaran dan

ketaatan terhadap tanggung jawab. Sebab rasa tanggung jawab inilah yang

merupakan inti dari kepribadian yang sangat perlu dikembangkan dalam diri anak,

mengingat sekolah adalah salah satu pendidikan yang bertugas untuk

mengembangkan potensi manusia yang dimiliki oleh anak untuk mampu

menjalankan tugas-tugas kehidupan manusia, baik secara individu maupun

sebagai anggota masyarakat.

4. Isi Tata Tertib Sekolah

Tata tertib sekolah sebagaimana tercantum di dalam Instruksi Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/4/1974 Tanggal 1 Mei 1974 mencakup

aspek-aspek sebagai berikut.

a. Tugas dan kewajiban.
1) Dalam kegiatan intrakurikuler.
2) Dalam kegiatan ekstrakurikuler.

b. Larangan-larangan bagi para siswa.
c. Sanksi-sanksi bagi siswa.10

9Ibid.,h. 40.
10Muhammad RifaI, op. cit., h. 141
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Tata tertib SMA Kartika Kendari terdiri dari Pengawasan dan Pembinaan.

Pengawasan dilakukan dengan memantau seluruh kegiatan siswa di sekolah

melalui buku kontrol siswa. Sedangkan pembinaan salah satunya adalah berupa

rohis.

Tata tertib sekolah termasuk dalam administrasi ko-kurukulum, yaitu

merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah untuk menunjang

dan meningkatkan daya dan hasil guna kegiatan kurikulum.

Suharsimi Arikunto menegaskan penjelasan tentang pembatasan peraturan

dengan  tata tertib sebagai berikut. Tata tertib sekolah menunjuk pada patokan

atau standar yang sifatnya khusus yang harus dipenuhi oleh siswa. Tata tertib

sekolah menunjuk pada patokan atau standar untuk aktivitas khusus, seperti

penggunaan pakaian seragam, penggunaan laboratorium, mengikuti upacara

bendera, mengerjakan tugas rumah, pembayaran SPP, dan sebagainya.11

Tata tertib sekolah bukan hanya sekadar kelengkapan dari sekolah,

melainkan merupakan kebutuhan yang harus mendapat perhatian dari semua

pihak yan terkait, terutama dari siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, sekolah

pada umumnya menyusun pedoman tata terib sekolah bagi semua pihak yang

terkait baik guru, tenaga administrasi, maupun siswa. Isi tata terib sekolah secara

garis besar adalah berupa tugas dan kewajiban siswa yang harus dilaksanakan,

larangan dan sanksi. Pada hakikatnya, tata tertib sekolah, baik yang berlaku umum

maupun khusus, meliputi tiga unsur berikut:

11Op.Cit, h. 142.
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a. Perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang.

b. Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab palaku atau pelanggar

peraturan.

c. Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang

dikenai tata tertib sekolah tersebut.

5. Tipe-Tipe Kepatuhan Siswa terhadap Tata Tertib Sekolah

Graham sebagaimana dikutip oleh Sanjaya melihat empat faktor yang

merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu. Faktor yang

dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Normativist. Biasanya merupakan kepatuhan pada norma-norma huku
yang selanjutnyadikatakan bahwa kepatuhan ini terdapat dalam tiga
bentuk, yaitu (1) kepatuhan terhadap nilai atau norma; (2) kepatuhan pada
proses tanpa memedulikan normanya; (3) kepatuhan pada hasilnya atau
tujuannya yang diharapkan dari peraturan itu.

b. Integralist. Merupakan kepatuha yang didasarkan pada kesadaran dengan
pertimbangan-pertimbangan rasional.

c. Fenomenalist. Yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa-
basi.

d. Hedonist. Yaitu kepatuhan berdasarka kepentingan diri sendiri.12

Dari keempat faktor yang menjadi dasar kepatuhan setiap individu

tersebut, tentu saja yang kita harapkan adalah kepatuhan yang bersifat nomativist

sebab kepatuhan semacam ini adalah kepatuhan yang didasari akan nilai tanpa

memedulikan apakah tingkah laku itu menguntungkan untuk dirinya atau tidak.

Selanjutnya, dalam sumber yang sama dijelaskan, dari keempat faktor ini

terdapat lima tipe kepatuahan sebagai berikut

a. Otoritarian. Sutau kepatuhan tanpa reseve atau kepatuhan yang ikut-
ikutan.

b. Conformist. Kepatuhan tipe ini mempunyai tiga bentuk, yaitu (1)
conformist directed, penyesuaian diri terhadaap masyarakat atau orang

12Ibid., h. 143.
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lain; (2) conformist hedonist,yakni kepatuhan yang berorientasi pada
„‟untung rugi‟‟; dan conformist integral, adalah kepatuhan yang
menyesuaikan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan masyarakat.

c. Compulsive deviant. Kepatuhan yang tidak konsisten.
d. Hedonik psikopatik, yaitu kepatuhan pada kekayaan tanpa

memperhitungkan kepentingan orang lain.
e. Supramoralist, kepatuahan karena keyakinan yang tinggi terhadap nilai-

nilai moral.13

Kepatuhan tata tertib sekolah adalah segala sesuatu yang harus menjadi

nilai moral atau norma sebagai bagian yang harus ditanamkan sejak dini sehingga

pada perkembangannya akan menimbulkasn suatu pemahaman tentang nilainilai

dan fungsi suatu peraturan yang mengikat kita bersama dalam suatu kehidupan

sosial.

6. Fungsi Guru dalam Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah

Dalam pengertian tentang fungsi dan tanggung jawab guru bukan dalam

konteks yang universal tapi secara implisit dikemukakan hanya membatasinya

pada domain sebagai agen atau jembatan terhadap pelaksanaan tata tertib sekolah.

Sebagaimana dikutip nasution (dalam Muhammad Rifa‟i) mengatakan

sebagai berikut. Guru akan membawa norma-norma dan kebudayaan yang

menjadi hasil dari kesepakatan bersama dengan berbagai elemen yang ada di

sekolah baik itu berupa aturan yang bersifat umum maupun aturan yang dibuat

oleh guru tersebut berupa standar akademik dan syarat-syarat lain yang sifatnya

normatif.14

Lebih jauh partispasi guru sebagai bagian dari pelaksana tata tertib sekolah

harus aktif dalam proses dinamika organisasi sekolah yang terus berlangsung dan

13 Ibid., h. 144.
14Ibid., h. 102.
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memberikan kontribusi pengetahuan, pemahaman, dan gagasan mereka untuk

membangun visi sekolah. Dengan keterlibatan pribadi secara aktif, guru dalam

proses dan tead pribadi terhadap hasil, guru terdorong untuk mengembangkan

kesadaran siswa terhadap pemahaman akan misi luas sekolah dan hubungan

mereka sehari-hari untuk bekerja pada pencapaian sekolah itu sendiri.15

7. Fungsi Siswa dalam Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah

Pendidikan dalam sekolah tidak akan pernah lepas dengan peserta didik

atau siswa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia pembelajar dan

menaati seluruh aturan yang diberlakukan dalam sekolah tentunya harus menjadi

perhatian utama dalam melaksankan sebuah proses pedidikan yang lebih

manusiawi.

Sebagaimana dalam UU No 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang defenisi
peserta didik sebagai berikut: Peserta didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.16

Seiring dengan berbagai masalah internal  yang muncul dalam dunia

persekolahan, untuk mengantisipasi berbagai ketimpangan yang terjadi dalam

proses pelaksanaan pendidikan dalam sekolah maka dibuatlah peraturan yang

mengatur hak dan kewajiban peserta didik atau siswa. Fungsi siswa dalam

mewujudkan hak dan kewajibannya tertuang dalam peraturan tata tertib.  Fungsi

siswa dalam pelakasanaan tata tertib sekolah menjadi hal yang prioritas bagi

sebagai beban moral yang harus dipatuhi dalam menciptakan suasana ketertiban

dalam belajar baik didalam kelasa maupun diluar kelas.

15Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Cet. I (Jakarta:  PT Rineke Cipta,
2008), h. 140.

16UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 1 Poin 4
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8. Macam-Macam Tata Tertib Sekolah

Seperti dalam gambaran dalam anatomik manusia dari susunan kaki,

badan dan kepala. Untuk itu ada berbagai maca tata tertib yang dapat diterapkan

dalam suatu lembaga pendidikan. Diantara tata tertib tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Tata tertib umum untuk Keseluruhan Personil Lembaga Pendidikan

Tata tertib ini diperuntukkan atau berlaku bagi seluruh personil sekolah

yang meliputi hubungan antara sesama manusia. Tujuan berlakunya tata tertib

adalah agar kegiatan sekolah berlangsung secara efektif dalam suasana tenang,

tentram dan setiap personil dalam organisasi sekolah dapat merasakan puas karena

terpenuhi kebutuhannya. Rambu-rambu untuk masing-masing kebutuhan diatur

secara bersama oleh para pemilik atau oleh kepala sekolah.

Tata tertib umum untuk seluruh personil sekolah dapat berbunyi sebagai

berikut:

1) Hormatilah dan bersikap sopan santun terhadap sesama

Dengan dikeluarkannya aturan ini maka tiap-tiap orang akan merasa

senang karena mendapat penghormatan dan perlakuan sebagaimana

mestinya.17 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nahl/16 :

124 yang menyatakan:

               
         

17Suharsimi Arikanto, Manajemen Secara Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 128.
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Terjemahnya:

Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari sabtu atas orang-orang
(yahudi) yang berseilis padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-
benar akan memberi putusan diantara meeka di hari kiamat terhadap apa
yang telah mereka perselisihkan.18

Allah swt. menyuruh kita menghormati seseorang walaupun kita

tidak sepaham karena kalau kita menghargai seseorang dengan sebaik-

baiknya maka kita juga akan dihargai oleh orang itu dengan sebaik

baiknya.

2) Hormatilah Hak Milik Sesama Warga

Yang dimaksud dengan peraturan ini adalah bahwa apapun bentuk milik

warga sekolah perlu diakui dan diperintungkan sebagai milik pribadi.

3) Patuhilah Semua peraturan Sekolah

Peraturan sekolah dibuat untuk diikuti dan di umumkan kepada semua

anggota keluarga sekolah. peraturan-peraturan tersebut dibuat sebaik-

baiknya dengan mempertimbangkan semua pihak. Dengan mengingat

semua pertimbangan ini maka akan tidak enaklah bagi pihak manapun

apabila ada individu yang tidak bersedia mematuhinya. Pengelakan

kepatuhan atau ketaatan tentu akan mengganggu keseimbangan kehidupan

sekolah apapun bentuknya.19

b. Tata Tertib Umum untuk Siswa

Dikatakan peraturan umum karena patokan ini berlaku bagi siswa disemua

kelas atau tingkatan. Peraturan umum untuk siswa ini bertujuan untuk menjaga

18Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., h. 420.
19Suharsimi Arikanto, Op.Cit. h. 130.
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keseimbangan pergaulan mereka dalam kehidupan sekolah. peraturan umum

untuk siswa antara lain, sebagai berikut:

1) Bawalah Semua Peralatan Sekolah yang Kamu Perlukan

Isi peraturan ini adalah pemenuhan kebutuhan siswa akan keperluan

barang-barang dalam rangka mengikuti pelajaran mereka di kelas. Ketidak

lengkapan oleh tiap-tiap individu akan menimbulkan kurang baiknya

hubungan antara sesama karena jika individu yang kebetulan tidak

membawa peralatan akan berusaha mencukupi kebutuhannya dengan

meminjam kepada temannya.

2) Kenakan Pakaian Seragam sesuai dengan Ketentuan

Keseragaman merupakan komponen cermin keindahan namun bila ada

yang berbeda akan menimbulkan  kesan yang kurang sedap dipandang.

c. Tata Tertib Khusus untuk Kegiatan Belajar Mengajar

Dalam tata tertib ini berisi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan

dengan proses belajar mengajar. Secara keseluruhan kegiatan belajar mengajar

dapat dibedakan menjadi persiapan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dalam

tata tertib khusus ini ruang lingkup hanya pada waktu proses belajar mengajar di

dalam kelas. Jadi ruang lingkup tata tertib khusus ini lebih kecil dari tata tertib

umum.20

20Ibid., h. 131.
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B. Peran Buku Kontrol

1. Pengertian Peran Buku Kontrol

“Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “peran” berarti perangkat tingkah
yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedahuluan di
masyarakat..”21

Secara umum peran dapat didefinisikan sebagai tindakan atau aksi yang

ditampilkan oleh individual ataupun suatu kelompok sosial (secara kolektif)

dalam suatu kondisi tertentu. Buku kontrol adalah salah satu buku panduan yang

di gunakan oleh SMA Kartika Kendari untuk mengawasi setiap perilaku siswa

selama menempuh pendidikan di SMA Kartika Kendari.

Salah satu peran buku kontrol di SMA Kartika Kendari adalah sebagai

kartu kontrol seluruh perilaku siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Seluruh perilaku siswa dicatat dalam sebuah buku kontrol.

2. Tujuan dan Fungsi Buku Kontrol

a. Tujuan buku kontrol

Setiap lembaga pendidikan menginginkan para pihaknya menanamkan

sikap kedisiplinan dalam diri setiap pihak. Dengan adaya buku kontrol maka para

pihak sekolah khususnya siswa sebagai peserta didik mampu menjalankan

tugasnya sebagai mana yang diharapkan. Karena tujuan dari penerbitan buku

kontrol adalah dengan adanya buku kontrol maka para pihak sekolah/orang tua

siswa dapat mengetahui perilaku siswa baik di sekolah maupun di rumah.

21Alwai , Kamus Bahasa Indonesia, Tiga Serangka (Jakarta, 2001), h. 854.
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b. Manfaat Buku Kontrol

Dengan adanya buku kontrol maka para pihak sekolah dapat mengontrol

siswa siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, pihak sekolah dapat bekerja

sama dengan orang tua/wali siswa untuk mengontrol/ mengawasi siswa, siswa

mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai peserta didik.

3. Isi Buku Kontrol

Buku  kontrol tersebut berisi aturan-aturan terkait tata tertib sekolah yang

dibuat pada tahun 2003. Buku kontrol terdiri dari 10 BAB, adapun isi buku

kontrol yang dilakukan pihak sekolah sebagai buku paduan pengawasan siswa

adalah sebagai berikut:

BAB I

Pasal I
a. Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan persekolahan, dipandang perlu

menetapkan peraturan tata tertib yang disebut TATA TERTIB SISWA
SMA Kartika XX-2 Kendari.

b. Tata tertib siswa, bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh siswa.
Pasal 2

Dengan peraturan tata tertib siswa, diharapkan tercipta suasana kondusif
sehingga seluruh kegiatan persekolahan dapat terselenggara dengan baik,
berjalan lancar, aman dan tertib berdasarkan wawasan wiyata mandala
Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 3
Dalam peraturan tata tertib ini, dimaksud dengan:

a. Tata tertib adalah peraturan tentang tata tertib siswa pada SMA Kartika
XX-2 Kendari.

b. Siswa adalah siswa yang masih dinyatakan aktif pada SMA Kartika XX-2
Kendari.

c. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah SMA Kartika XX-2 Kendari.
d. Guru adalah guru yang mengampu mata pelajaran tertentu pada SMA

Kartika XX-2 Kendari.
e. Sekolah adalah SMA Kartika XX-2 Kendari.
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f. Orang tua adalah orang tua/wali siswa yang bertanggung jawab terhadap
siswa setiap harinya.

g. Orang tua kelas adalah guru yang diberi tugas bertanggung jawab
mengurus tentang kehadiran, sikap, perilaku dan tindak tanduk siswa
selama berada di sekolah. bertanggung jawab melakukan kegiatan
pembinaan/pengawasan siswa perwaliannya mulai dari jam Bina Awal
sampai jam Bina Akhir. Berperan dan bertindak sebagai orang tua pertama
di sekolah.

BAB III
KETENTUAN SERAGAM SISWA

Pasal 4
a. Pakaian seragam siswa adalah putih abu-abu, sepatu warna hitam polos,

kaos kaki warna putih menutupi mata kaki, dilengkapi dengan atribut
sekolah dan dasi.

b. Selain pakaian seragam yang disebutkan pada ayat (a) diatas, siswa
diwajibkan pula memiliki seragam cirri, seragam olahraga dan seragam
pramuka yang disiapkan oleh sekolah.

c. Pada jam praktek olah raga, siswa wajib memakai pakaian olah raga.
d. Siswa dilarang berambut gondrong, mengecet rambut berwarna warni

serta memelihara kuku panjang.
e. Siswa dilarang memakai aksesoris yang mencolok dan bernilai sangat

mahal ke sekolah.
f. Siswa yang melanggar ketentuan ini, dapat diproses dan dikenakan sangsi

binaan sesuai ketentuan tatib.

BAB IV
KETENTUAN WAKTU SEKOLAH

Pasal 5
a. Siswa sudah harus berada di sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit

sebelum apel pagi, upacara bendera dan bina awal.
b. Siswa wajib berada di lingkungan sekolah selama masih waktu sekolah.
c. Siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan tatap muka (PBM) sesuai jadwal

yang ditetapkan.
d. Siswa yang melanggar ketentuan ini dapat diproses dan dikenakan sangsi

binaan sesuai ketentuan tatib.

BAB V
KETENTUAN SELAMA KEGIATAN PBM

Pasal 6
a. siswa diwajibkan masuk ke kelas terlebih dahulu, sebelum guru memulai

PBM.
b. Guru memeriksa kehadiran siswa, berdasarkan buku binaan siswa sesuai

hasil pencatatan orang tua kelas pada saat bina awal.
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c. Selama kegiatan tata muka (PBM) siswa tidak diperbolehkan
meninggalkan ruang kelas tanpa persetujuan/ijin guru.

d. Siswa tidak diperbolehkan berada di kantin selama proses PBM di kelas.
e. Siswa yang melanggar ketentuan Pasal ini, dapat diproses dan dikenakan

sangsi binaan sesuai ketentuan tatib.
Pasal 7

a. Siswa wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan kelas selama
PBM berlangsung.

b. Siswa tidak diperkenankan pindah-pindah tempat duduk, sebelum
mendapat persetujuan/izin dari guru.

c. Siswa wajib mengikuti kegiatan tatap muka pada PMB per mata pelajaran
minimal 90%.

d. Siswa yang melanggar   ketentuan pasal ini, dapat diproses dan dikenakan
sangsi binaan sesuai ketentua tatib

BAB VI
KETENTUAN IZIN BAGI SISWA

Pasal 8
a. Siswa yang memerlukan izin lebih dan 1 (satu) harus atas permintaan

orang tua/wali.
b. Siswa yang ingin izin keluar lingkungan sekolah untuk urusan

penting/mendesak, harus seizin kepala sekolah atau orang tua kelasnya.
c. Siswa yang melanggar ketentuan pasal ini, dapat diproses dan dikenakan

sangsi binaan sesuai ketentuan tatib.
Pasal 9

a. Siswa yang tidak masuk sekolah karena alasan sakit, harus ada
pemberitahuan dari orang tua/wali ke sekolah, dengan membawa buku
pembinaan.

b. Permintaan izin tidak diperkenankan melalui telepon.
c. Siswa yang melanggar ketentuan ini, dapat diproses dan dikenakan sangat

binaan sesuai ketentuan tatib

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 10
a. Siswa yang berkelahi, menjadi sponsor perkelahian dengan sesama siswa

atau antar sekolah, dapat dikeluarkan secara otomatis dari sekolah.
b. Siswa yang membawa  dan atau mengkonsumsi rokok, miras, narkoba,

dapat dikeluarkan secara otomatis dari sekolah.
c. Siswa yang membawa buku/gambar porno, tayangan porno dalam HP,

dapat dikeluarkan secara otomatis dari sekolah.
d. Siswa yang mempermalukan guru, dapat dikeluarkan secara otomatis dari

sekolah.
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e. Siswa yang ditemukan mengaktifkan HP pada saat PBM, dapat disita dan
ditahan Hpnya untuk waktu yang belum ditentukan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

a. Siswa diharapkan tidak mengendarai/mengemudikan kendaraan, bermotor
kesekolah apabila tidak memiliki SIM.

b. Dengan alasan apapun, siswa dilarang mengaktifkan HP pada saat PBM
berlangsung.

c. Siswa diharapkan tidak membawa smartphone di sekolah, jika terjadi
kehilangan pihak sekolah tidak bertanggung  jawab atas kehilangan
tersebut.

d. Siswa wajib menjaga dan memelihara nama baik sekolah.
e. Siswa wajib menjaga dan memelihara segala fasilitas sekolah, dan apabila

merusaknya maka wajib mengganti senilai kerusakan.
f. Siswa wajib memlihara taman, tanaman dan kebersihan sekolah.
g. Siswa wajib melunasi SPP/OSIS selambat-lambatnya tanggal 15 pada

setiap bulan berjalan.
h. Siswa dilarang mengikuti kegiatan yang mengatasnamakan sekolah,

sebelum mendapat persetujuan/izin dari kepala sekolah atau orang tua
kelas.

i. Siswa dilarang membawa senjata tajam ke sekolah.
j. Siswa dilarang menerima  tamu di sekolah, tanpa mendapat persetujuan

/izin dari kepala sekolah atau orang tua kelas.
k. Siswa yang tidak membawa buku pembinaan adalah pelanggaran.
l. Siswa dilarang berkunjung ke sekolah lain, tanpa membawa surat izin dari

kepala sekolah atau orang tua kelas.
m. Siswa yang melanggar ketentuan pasal ini, akan diproses sesuai ketentuan

tatib.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12
a. Siswa yang ternyata melakukan pelanggaran tata tertib ini dapat dikenakan

sanksi binaan sesuai berikut ini:
1) Dikenakan sanksi berupa binaan secara berkelanjutan.
2) Dijatuhi hukuman skorsing dengan mengundang/menghadirkan orang

tua untuk berbincang-bincang di sekolah, dalam rangka keperluan
pembinaan anak secara bersama-sama.

3) Dijatuhi hukuman berupa dikeluarkan dari sekolah.
a. Kecuali Pasal 10, oran tua  kelas/OSIS, dapat secara bersama-sama

bermusyawarah untuk menetapkan sanksi binaan lanjutan atas pelanggaran



29

siswa sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4,5,6,7,8,9 dan 11 pada
tatib ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan tata tertib ini, akan
diatur tersendiri.22

C. Pelanggaran Tata Tertib Sekolah

1. Pengertian Pelanggaran Tata Tertib Sekolah

Istilah pelanggaran menurut istila KBBI adalah perbuatan atau perkara

melanggar (UU, Hukum dsb).23 Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang

untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan

peraturan yang telah dibuat.

Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran tata tertib sekolah adalah siswa

yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan menjadi tata tertib yang bertujuan

untuk melancarkan proses belajar mengajar dan peraturan tata tertib sekolah harus

dipatuhi oleh semua siswa.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Sekolah

Pada saat ini banyak terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah yang

dilakukan oleh siswa- siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) atau MAN, yang

perlu mendapatkan perhatian secara khusus guna memberikan antisipasi agar

tidak mengarah kepada yang tindakan bahaya.

22Buku Panduan Pengawa Siswa (SMA Kartika Kendari, Selasa, 17 Juli 2018)
23Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 1561.
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Secara umum perbuatan melanggar atau menyimpang pada anak menurut

Adi Hakim Nasution, dkk meliputi:

a. Pergaulan bebas yang menjerumuskan pada kebebasan sex.
b. Kenakalan siswa, misalnya: pencurian uang di sekolah atau di tempat lain,

berbicara jorok yang tidak terkontrol, mengganggu orang lain secara
berlebihan dsb.

c. Bolos sekolah atau sering absen tanpa keterangan yang jelas.24

Sedangkan menurut pendapat Andi Mappiare, dalam hubungannya dengan

pertumbuhan sosial, siswa yang bermasalah memperlihatkan gejala-gejala

perilaku menyimpang atau pelanggaran atau menunjukkan tindakan-tindakan

yang tidak wajar dalam dirinya, yaitu:

a. Menarik diri dari perkumpulan atau pertemuan dengan orang-orang di luar
dirinya.

b. Sukar menyesuaikan pribadinya dengan lingkungan.
c. Merasa adanya ancaman-ancaman terhadap eksistensi dirinya ketika

terjadi perbedaan dengan orang lain.
d. Mudah tersinggung dan menampakkan perbedaan atau perubahan sikap

yang tidak sepantasnya.
e. Tidak ada kepercayaan terhadap diri.
f. Munculnya kekuatan-kekuatan neurotis, kebiasaan-kebiasaan nervous.
g. Terkurungnya kemajuan dalam aktivitas dan sebagainya.25

Pribadi yang bermasalah menunjukkan ketidakwajaran perilaku atau

sering juga disebut sebagai tindakan perilaku menyimpang atau melanggar.

Adapun gejala-gejala dari bentuk perilaku palanggaran atau menyimpang tersebut

adalah:

a. Sangat sensitif dan mudah tersinggung.

b. Pemalu dan tidak percaya diri.

c. Ceroboh dan kurang berhati-hati.

24Andi Hakim Nasution, Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja (Ciputat:
Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 135.

25Andi Mappiere, Psikologi Remaja, Cet.I (Surabaya: Usaha Nasional), h. 87.
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d. Tidak dapat bergaul dengan baik terhadap lingkungan yang ia tinggal.

e. Rasa sosial kurang dan rendah hati.

f. Emosi yang cenderung tidak stabil.

Bentuk-bentuk dan tingkat kenakalan siswa secara kualitatif dapat

digolongkan menjadi tiga tingkatan, antara lain sebagai berikut:

a. Pelanggaran ringan, yaitu bentuk kenakalan yang tidak terlalu merugikan

atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain, apabila merugikan

maka sangat kecil sekali merugikan yang ditimbulkan. Seperti

mengganggu teman sedang belajar.

b. Pelanggaran sedang, yaitu kenakalan yang mulai terasa akibat negative,

baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Akan tetapi belum

mengandung unsur pidana. Misalnya sebatas hubungan keluarga, seperti

seorang anak jalan di warung tidak membayar, mencotek dll.

c. Pelanggaran berat, yaitu kenakalan yang terasa dirugikan baik kepada diri

sendiri maupun kepada orang lain, masyarakat dan Negara dimana

perbuatan tersebut sudah mengarah pada perbuatan hukum. Misalnya

mencuri, judi, menjambret dsb.26

3. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Tata Tertib Sekolah

Pelanggaran tata tertib sekolah yang dihadapi oleh siswa timbul karena

adanya sebab diantara faktor keluarga, lingkungan sekolah dan faktor masyarakat.

Berikut ini penjelasan dari ketiga faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

26Sukamto, Kenakalan Remaja Paper Diskusi Ilmiah (Dosen IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2001), 15-16.
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a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses

sosialisasi pribadi anak dan juga keluarga memberikan pengaruh menentukan

pembekalan watak kepribadian anak.27 Keluarga merupakan lingkungan terdekat

dalam membesarkan, mendewasakan dan mendapat pendidikan yang pertama

kalinya. Mulai dari awal lahir dibina/di didik oleh keluarga sampai menginjak usia

sekolah baru dititipkan ke lembaga pendidikan formal.

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah keluarga bagi anak-

anak. Permasalahan yang disebabkan oleh faktor sekolah adalah sebagai berikut:

1) Adanya guru yang kurang simpatik terhadap siswanya.

2) Fasilitas pendidikan yang kurang memadai.

3) Hubungan antara guru dan siswa yang kurang harmonis.

4) Cara mengajar guru yang membosankan.28

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga

setelah keluarga dan lingkungan sekolah. masyarakat dapat memberi pengaruh

terhadap perilaku siswa, membentuk kebiasaan pengetahuan siswa.

Siswa yang juga anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari

keadaan dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung dan lingkungan

sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan

27Kartini Kartono, Kenakalan Remaja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120.
28Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 48.
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analk. Hal-hal yang dapat menyebabkan  siswa manjadi nakal dan melanggar

peraturan sekolah diantaranya, adalah sebagai berikut:

1) Persaingan dan perekonomian.

2) Kurangnya sarana dan pemanfaatan waktu dengan kegiatan yang positif

bagi para remaja.

3) Pengaruh dari teman sebaya.

4) Pengaruh media masa.

5) Kurangnya kegiatan atau pendidikan keagamaan dalam masyarakat.29

D. Konsep Kedisiplinan

1. Pengertian Disiplin

Mengenai pengertian disiplin, banyak para pakar bahasa dan ilmuan yang

memaknainya dalam susunan kata yang bermacam-macam namun memiliki arti

kandungan yang sama.

Menurut bahasa, disiplin adalah tata tertib (di sekolah, kemiliteran dan

sebagainya); ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib dan sebagainya.30

Dibawah ini, pengertian kedisiplinan menuruit beberapa para pakar, antara lain:

a. Hadari Nawawi, disiplin diartikan bukan hanya sekedar pemberian
hukuman atau paksaan agar setiap orang melaksanakan peraturan atau
kehendak kelompok orang-orang tertentu yang disebut pimpinan.31

b. Suparman S. menyatakan bahwa disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan
terhadap hukum, undang-undang peraturan, ketentuan, dan norma-norma
yang berlaku dengan disertai kesadaran dan keikhlasan hati.32

c. Ali Imron, menulis tentang pengertian disiplin. Disiplin adalah suatu
keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur dan

29Ibid.,h. 58.
30Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 208.
31Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1990), h. 128.
32Suparman S., Gaya Mengajar yang Menyenangkan Siswa (Yogyakarta: Pinus Book

Publisher, 2012), h. 128.
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semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara
langsung atau tidak langsung.33

d. Christiana Hari Soetjiningsih, menyatakan bahwa disiplin adalah suatu
pembatasan yang dikenakan pada anak, dapat berupa larangan, pantangan,
dan ketentuan-ketentuan yang berasal dari lingkungan (keluarga,
masyarakat kecil dan masyarakat dunia).34

e. Emile Durkheim, menyatakan bahwa disiplin adalah perilaku yang selalu
terulang dalam kondisi-kondisi tertentu, dan disiplin tidak mungkin timbul
tanpa adanya otoritas, yaitu otoritas yang mengaturnya.35

f. Conny R. Semiawan yang dikutip oleh Ngainun Naim, Disiplin merupakan
pengaruh yang dirancang untuk membantu anak yang mampu menghadapi
lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara
kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat agar memperoleh
sesuatu, dengan pembantasan atau peraturan yang diperlukan oleh
lingkungan terhadap dirinya.36

Dari beberapa pengertian tentang kedisiplinan tersebut diatas penulis

dapat mengambil kesimpulan bahwa kedisiplinan adalah suatu sikap dan perilaku

yang mencerminkan ketaatan dan ketepatan terhadap peraturan, tata tertib, norma-

norma yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis dan dapat dilaksanakan

dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Fungsi dan Tujuan Kedisiplinan

Membiasakan berdisiplin mampu menciptakan tradisi belajar yang baik.

Problematika yang sering terjadi pada siswa melamun tidak jelas, bermalas-

malasan, keinginan mencari gampangnya saja dan gangguan-gangguan lainnya

selalu menghinggapi kebanyakan siswa. Disiplin merupakan cara ampuh

menanggulangi penyakit malas dan masalah yang lainnya, karena tercipta

kemauan untuk bekerja secara teratur.

33Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2011), h. 173 .

34Christiana Hari Soetjiningsih, Seri Psikologi Perkembangan Anak Sejak Pertumbuhan
sampai dengan Kanak-Kanak Akhir (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 239.

35Emile Durkheim, Pendidikan Moral, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 23
36Ngainun. Naim, Character Building, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 142
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Berdisiplin selain akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai

cara belajar yang baik, juga merupakan suatu proses ke arah pembentukan watak

yang baik. Watak yang baik dalam diri seseorang akan menciptakan suatu pribadi

yang luhur dan siswa yang merupakan harapan bangsa sangat diperlukan adanya

watak yang baik dan pribadi yang luhur. Karena kelak mereka akan memegang

pimpinan masyarakat atau negara. Hanya dengan menggabungkan pengetahuan

yang sempurna dan watak yang baik di dalam diri seseorang, barulah kelak akan

menjadi warga yang berguna bagi masyarakat dan negara.

Dalam mempelajari pengetahuan dibutuhkan latihan yang

berkesinambungan dan teratur. Disiplin harus ditanamkan dan dikembangkan

sehingga melekat pada diri seseorang. Kalau cara belajar yang baik telah menjadi

kebiasaan, maka tidak ada lagi resep-resep yang harus selalu diperhatikan sewaktu

belajar. Demikian pula unsur keteraturan dan disiplin tidak akan terasa lagi

sebagai beban yang berat.

Berdisiplin haruslah diterapkan kepada anak sejak awal. Agar anak

terbiasa berperilaku baik dan tertib, yang kelak akan berguna untuk aspek-aspek

pertumbuhannya selanjutnya. dengan berdisiplin maka anak akan:

a. Merasa aman, karena dia tahu mana yang boleh dilakukannya dan mana
yang tidak boleh dilakukannya.

b. Membantu anak menghindari perasaan bersalah dan rasa malu akibat
perilaku yang salah.

c. Memungkinkan anak hidup menurut standar yang disetujui kelompok
sosial, sehingga tidak ditolak oleh kelompoknya.

d. Merasa disayang dan diterima karena dalam proses dalam proses disiplin
anak mendapat pujian bila melakukan hal yang baik, yang kemudian
ditafsirkan oleh anak sebagai tanda kasih sayang orang tua.

e. Pendorong ego,  yang mendorong anak  mencapai apa yang diharapkan
darinya.
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f. Membantu anak dalam mengembangkan hati nuraninya  karena “suara dari
dalam” membimbing anak membuat keputusan dan mengendalikan
perilakunya.37

Tujuan disiplin bukan untuk melarang kebebasan atau mengadakan

penekanan, melainkan memberikan kebebasan dalam batas kemampuannya untuk

dikelola oleh anak. Sebaliknya kalau berbagai larangan itu amat ditekankan

kepadanya, ia akan merasa terancam dan frustasi serta memberontak, bahkan akan

mengalami rasa cemas yang merupakan suatu gejala yang kurang baik dalam

pertumbuhan seseorang.38

Membiasakan berdisiplin merupakan salah satu cara mengajarkan anak

tentang moral agar bisa diterima di kelompoknya. Tujuannya adalah

memberitahukan kepada anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk dan

mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan.

3. Faktor-Faktor Pembentuk Kedisiplinan

Berkaitan dengan faktor-faktor pembentuk kedisiplinan, Rachmat Djatnika

mengungkapkan faktor-faktor pembentuk kedisiplinan adalah sebagai berikut:

a. Adanya kecenderungan hati kepada perbuatan itu, dia merasa senang
untuk melakukannya. Artinya, ada rasa tertarik kapada sikap dan
perbuatan tersebut.

b. Diperuntukkan kecenderungan hati itu dengan praktek yang diulang-ulang,
sehingga menjadi biasa.39

Disiplin merupakan seni latihan yang benar dengan fungsi utama melatih.

Yaitu upaya melatih menjadi elemen yang patuh dan berguna. Menurut P. Sunu

Hardiyanta, faktor-faktor yang membentuk kedisiplinan yaitu:

37Christiana Hari Soetjiningsih, Seri Psikologi Perkembangan Anak Sejak Pertumbuhan
sampai dengan Kanak-Kanak Akhir, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 239.

38 Conny R. Semiawan, Penerapan Pembelajaran Pada Anak (Jakarta: PT. Indeks, 2009),
h. 92.

39Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas,
1992), h. 48.
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a. Pengawasan atau pemantauan, yang dibutuhkan adalah pemantauan yang
intensif dan tetap.

b. Pemberian sangsi, sangsi yang dikenakan seluruh wilayah menyangkut
pelanggaran diantaranya ketidaktepatan waktu, kebohongan, dan praktek
yang tidak benar. Pemberian sangsi ini berfungsi sebagai pelatihan dan
koreksi.

c. Pengujian, artinya memadukan antara teknik pengawasan atau pemantauan
dan pemberian sangsi. Sehingga mampu mengklasifikasi, menentukan
mutu, rangking, dan statusnya. Pengujian ini menjadikan individu
kelihatan dan melalui itu orang membedakan dan menentukannya.
Diketahui secara benar bahwa kedisiplinan sudah benar-benar tertanam di
dalam batinnya.40

Seluruh faktor di atas tidak lepas dari peran pendidikan. Karena

pendidikan yang mampu memainkan peran dalam merealisasikan faktor-faktor

tersebut. Dalam hal ini meliputi pendidikan keluarga, pendidikan institusi dan

pendidikan masyarakat. Oleh karena itu lingkungan keluarga, lingkungan institusi

dan lingkungan masyarakat disebut faktor ekstern yang berpengaruh dalam

perkembangan jiwa siswa.

4. Pentingnya Kedisiplinan

Kedisiplinan mampu menciptakan tradisi belajar yang baik. Problematika

yang sering terjadi pada siswa melamun tidak jelas, bermalas-malasan, keinginan

mencari gampangnya saja dan gangguan-gangguan lainnya selalu menghinggapi

kebanyakan siswa. Disiplin merupakan cara ampuh menanggulangi penyakit

malas dan masalah yang lainnya, karena tercipta kemauan untuk bekerja secara

teratur.

Dalam menanamkan kedisiplinan pada siswa, guru sebagai pendidik

harus bertanggungjawab untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi tauladan,

sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan dalam peserta

40P. Sunu Hardiyanta, Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern,
(Yogyakarta: Lkis, 1997), h. 93-100.
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didik, terutama disiplin diri. Untuk kepentingan tersebut guru harus mampu

melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya.
b. Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya.
c. Menggunakan pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat untuk menegakkan

disiplin.41

Dengan disiplin, anak didik bersedia untuk tunduk dan mengikuti

peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus

dipelajari dan harus secara sadar diterima dalam rangka memelihara kepentingan

bersama atau memelihara tugas-tugas sekolah.42

Disiplin perlu dalam mendidik anak supaya anak dengan mudah untuk

dapat :

a. Meresapkan pengetahuan dan pengertian social secara mendalam dalam
dirinya.

b. Mengerti dengan segera menurut untuk menjalankan apa yang menjadi
kewajibannya dan secara langsung mengerti laranganlarangan yang harus
ditinggalkan.

c. Mengerti dan dapat membedakan tingkah laku yang baik dan tingkah laku
yang buruk.

d. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya
peringatan dari orang lain.43

Membiasakan  berdisiplin merupakan salah satu cara mengajarkan anak

tentang moral agar bisa diterima dikelompoknya. Mengajarkannya mana yang

harus dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan.

41E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik dan Implementasi)
(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), h. 109.

42Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 134.
43Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi untuk Membimbing (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

1995), h. 136.
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5. Mendidik Kedisiplinan

Latihan untuk  mendisiplinkan diri sebetulnya harus dilakukan secara terus

menerus kepada anak didik. Upaya ini benar-benar merupakan suatu cara yang

efektif agar anak mudah mengerti arti penting kedisiplinan dalam hidup. Anak

diajari dengan konsekuensi logis dan konsekuensi alami dari perbuatannya.

Berbagai umpan balik layak diberikan kepada si anak, baik secara lisan maupun

tindakan.44

Salah satu fenomena yang sekarang sedang berkembang kita hadapi adalah

menipisnya disiplin moral di kalangan generasi muda. Ada beberapa hal yang

mempengaruhi disiplin moral ini antara lain :

a. Berkurangnya tokoh panutan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat
menjadi teladan dalam sikap dan perilakunya, baik dalam kehidupan
pribadi, keluarga maupun kehidupan sosialnya.

b. Dunia pendidikan kita lebih memperhatikan intelektualisasi nilai-nilai
agama dan moral namun mengesampingkan internalisasi nilai.

c. Melemahnya sanksi terhadap pelanggaran, baik yang berupa sanksi moral,
sanksi sosial maupun sanksi judisial.

d. Pengaruh jelek dari kebiasaan dan kebudayaan luar yang dengan leluasa
masuk di negara kita tanpa ada penyaringan.45

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan latihan

menaati aturan-aturan sekolah maka siswa akan terbiasa melakukan suatu

perbuatan atau tindakan yang diinginkan. Dalam hal ini, siswa akan patut

mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan oleh sekolah.

44Fuat Nashori, Potensi-Potensi Manusia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 149.
45Muhammad Tholah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia (Jakarta:

Lantabora Press, 2003), h. 154-155.
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E. Upaya-Upaya Guru dalam Menanamkan Kedisiplinan Kepada Siswa

1. Guru Sebagai Pembimbing

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk

mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang di butuhkan untuk melakukan

penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, keluarga serta masyarakat.

Dalam keseluruhan proses pendidikan guru merupakan faktor utama. Dalam

tugasnya sebagai pendidik, guru memegang berbagai peran yang mau tidak mau

harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Setiap jabatan atau tugas tertentu akan

menuntut pola tingkah laku tertentu pula. Sehubungan dengan peranannya sebagai

pembimbing, seorang guru harus:

a. Mengumpulkan data tentang siswa.
b. Mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari.
c. Mengenal para siswa yang perlu bantuan khusus.
d. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa baik secara

individu maupun secara kelompok untuk memperoleh saling pengertian
tentang pendidikan anak

e. Bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga lainnya untuk membantu
memecahkan masalah siswa

f. Membuat cacatan pribadi siswa serta menyiapkan dengan baik
g. Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu
h. Bekerjasama dengan petugas bimbingan lainnya untuk membantu

memecahkan masalah siswa.
i. Menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan petugas

bimbingan lainnya.
j. Meneliti kemajuan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah46

2. Guru Sebagai Pengajar

Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar

mengajar. Sejak adanya kehidupan sejak itu pula guru telah melaksanakan

pembelajaran dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya

46Barmawy Umari, Materi Akhlak. Solo : CV Ramadani, 1991) h. 72.
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yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang

untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi,

dan memahami materi standar yang dipelajari. Berkembangnya teknologi

khususnya teknologi informasi yang begitu pesat, perkembangannya belum

mampu mengganti peran dan fungsi, hanya sedikit menggeser dan mengubah

fungsinya itu pun sumber belajar di rumah.

Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

motivasi, kematangan hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal

tingkat kebebasan rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika

faktor-faktor tersebut dipenuhi dengan melakukan pembelajaran maka peserta

didik akan dapat belajar dengan baik.

3. Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh panutan, dan identifikasi bagi

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki

standar kualitas pribadi tentu yang mencangkup tanggung jawab, wibawa, mandiri

dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab guru harus mengetahui dan

memahami serta berbuat sesuai dengan nilai norma, moral dan sosial. Guru juga

harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di

sekolah dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan disiplin dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi sebagai

peraturan dan tata tertib secara konsisten atas kesadaran profesional karena

mereka bertugas untuk mendisiplinkan peserta didik di sekolah terutama dalam

pembelajaran. Oleh karena itu, untuk menanamkan disiplin guru harus memulai
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dari dirinya sendiri, dalam berbagai tindakan dan perilakunya.47 Karena

dimanapun guru berada baik itu di lingkungan lembaga pendidikan maupun di

masyarakat guru merupakan panutan dan teladan bagi setiap peserta didik maupun

orang-orang yang menyeganinya baik dari perilaku, perkataan maupun

kebiasaannya.

Untuk menanamkan nilai kedisiplinan yang baik kepada siswa, maka

dibutuhkan beberapa cara atau langkah yang harus ditempuh oleh pendidik,

adapun langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan. Ini meliputi membuat aturan dan prosedur dan menentukan
konsekuensi untuk aturan yang dilanggar.

2) Mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan.
3) Salah satu cara yang terbaik adalah mencegah masalah dari semua

kejadian. Hal ini menuntut guru untuk dapat mempertahankan disiplin dan
komunikasi yang baik.

4) Merespon secara tepat dan konstruktif ketika masalah timbul.48

F. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan

terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah

ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang

dikaji oleh penulis mengenai peran buku kontrol dalam meningkatkan

kedisiplinan siswa, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anas Purwantoro (mahasiswa Jurusan

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Upaya Sekolah dalam

47E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan (Bandung : Rosyda Karya, 2011), h. 38.

48Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 303.
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meningkatkan kedisiplinan siswa MTsN Ngemplak, Sleman Yogyakarta

pada tahun 2008. Penelitian ini fokus pada upaya sekolah dalam

meningkatkan kedisiplinan siswa MTsN Ngemplak.49

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nooraida (mahasiswa Program Studi

Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Peran Guru Bimbingan

dan Konseling terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII di SMP

Pembangunan Bantul Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian ini fokus

pada Peran Guru Bimbingan dan Konseling terhadap kedisiplinan siswa

kelas VIII SMP Pembangunan Bantul.50

Jadi dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan Persamaan dan

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya.

Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kedisiplinan siswa,

sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian

sebelumnya karena pada penelitian ini, penulis lebih fokus pada peran buku

kontrol  dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Kartika Kendari

49Anas Purwanto, Upaya Sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa MTsN
Ngemplak (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

50Nooraida, Peran Guru Bimbingan dan Konseling terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa
Kelas VIII di SMP Pembangunan Bantul (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).
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