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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Disiplin
1. Pengertian Kedisiplinan

Dalam berbagai tempat dan keadaan, disiplin merupakan hal yang sangat

penting untuk dimiliki. Apalagi bila konteksnya adalah organisasi atau lembaga

pendidikan, sebab disiplin adalah hal yang sangat penting untuk pertumbuhan

sebuah organisasi, disiplin digunakan untuk memberikan pembiasaan terhadap

peroses lembaga pendidikan agar nantinya dapat mendarah daging pada setiap

individu dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh lembaga tersebut.

Disamping itu disiplin memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan

dalam hal ini adalah untuk menyenangi peraturan, prosedur, serta kebijakan yang

telah ditentukan oleh institusi tersebut dan melahirkan siswa siswi yang memiliki

perilaku serta ahlak yang baik.

Disiplin berasal dari bahasa latin Discere yang berarti belajar. Dari kata ini

timbul kata Disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan1.  Namun sekarang

kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian.

Pertama disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk

kepada pengawasan, dan pengendalian. Kedua disiplin sebagai latihan yang

bertujuan mengembangakan diri agar dapat berperilaku tertib. Sedangkan secara

luas disiplin dapat diartikan sebagai semacam pengaruh yang dirancang untuk

membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan lingkungan.

1 Abdul Majid. Http://Avinnstaff.Ugm.Ac.Id/Data/Jurnal/. Disiplin Kerja. Diakses 28

November 2016
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Disiplin itu tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan
antara kecedenderungan dan keinginan individu untuk berbuat sesuai dan
dapat di peroleh  atau kerena kondisi tertentu dengan pembatasan
peraturan yang diperlukan terhadap dirinya dan lingkungan tempat ia
hidup.2

Menurut Soegarda Poerbakawatja dalam ensiklopedia pendidikan,

penjelaskan pengertian kedisiplinan sebagai berikut:

1) Disiplin adalah peroses menyerahkan atau mengabdikan kehendak-
kehendak langsung, dorongan-dorongan, keinginan atau kepentingan-
kepentingan kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai
efek yang lebih besar.

2) Pengawasan langsung terhadap bawahan (pelajar-pelajar) dengan
menggunakan system hukuman atau hadiah.

3) Dalam sekolah, suatu tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi
yang baik guna memenuhi fungsi pendidikan.3

Dalam kedisiplinan memerlukan kesediaan dan kesadaran seseorang untuk

menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun arti

kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan

dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan arti kesediaan adalah

suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan

baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin pada hakikatnya adalah kemampuan

untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan peraturan yang ada.

Disiplin diartikan sebagai kesediaan untuk mematuhi peraturan yang
baik, demikian itu bukan hanya patuh karena ada tekanan dari luar,
melainkan kepatuhan didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan
pentingnya peraturan itu.4

2 Conny Setiawan, Penerapan Pembelajaran Bagi Anak, (Bandung: Pt Indeks 2009), h.94
3Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta:Gunung Agung, 2007), h. 81
4 Zainudin Dkk, Seluk-Beluk Pendidikan Al-Ghozali,(Jakarta: Bumi Aksara,1991), h.83
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Kata disiplin didefinisikan sebagai praktek melatih orang untuk mematuhi

aturan dengan menggunakan hukuman untuk memperbaiki ketidak patuhan. Oleh

karena itu tak heran devinisi semacam ini seringkali mengkaitkan pendisiplinan

dengan alat-alat yang dipakai untuk para pelaku agar jera. Kedisiplinan  adalah

suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau

ketertiban. Karena sudah menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang

dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan

sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana

lazimnya. kedisiplinan hakikatnya adalah sekumpulan tingkah laku individu

maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan, yang didukung

oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian

tujuan. Peserta didik memerlukan kedisiplinan untuk patuh dan taat menjalankan

ketertiban yang berlaku baik perintah maupun larangan tanpa adanya tekanan

dalam rangka menerima peroses pndidikan sehingga pada pelaksanaannya

kedisiplinan dapat menjadi sebagai tolak ukur untuk mencapai tujuan pendidikan

menuju kepada perubahan yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang telah di

tetapkan.

Dalam pembicaraan kedisiplinan dikenal dua istilah yang pengertiannya

hampir sama tetapi pembentukannya secara berurutan Kedua istilah itu adalah

disiplin dan ketertiban, ada juga yang menggunakan istilah siasat dan ketertiban.

Ketertiban menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan

tata tertib karena didorong oleh sesuatu dari luar misalnya karena ingin mendapat
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pujian dari guru atau teman. Selanjutnya pengertian disiplin atau siasat menunjuk

pada kepatuhan seseorang dalam mengikuti tata tertib karena didorong kesadaran

yang ada pada kata hatinya. Kedisiplinan berkenaan dengan kepatuhan dan

ketaatan seseorang atau kelompok orang terhadap norma-norma dan peraturan-

peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kedisiplinan dibentuk serta berkembang melalui latihan dan pendidikan sehingga

terbentuk kesadaran dan keyakinan dalam dirinya untuk berbuat tanpa paksaan.

Organisasi secara obyektif, melalui kepatuhannya menjalankan peraturan

institusi dalam pelaksanaannya pembentukan kedisiplinan peserta didik perlu di

tetapkan suatu acuan yang dapat menuju kepada pembentukan serta peningkatan

kedisiplinan siswa secara maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sekolah sebagai system adalah sekolah yang memberdayakan seluruh komponen

yang ada didalamnya secara terpadu antara satu sama lain saling berkaitan erat

dan mendorong kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan, antara lain input, perose

output, dan outcome. Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang ahli

pendidikan yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkahlaku lebih

merupakan peroses internal siswa dalam rangka menuju tingkat kematangan.

Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan peroses pembelajaran yang

diselenggarakan di sekolah akan membentuk tingkah laku siswa menuju kepada

perilaku disiplin. Disiplin merupakan pengendalian dan pengarahan segala

perasaan dan tindakan seseorang yang ada dalam lembaga pendidikan untuk

menciptakan dan memelihara suatu suasana bekerja efektif. Berdisiplin akan

membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga
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merupakan bentuk proses kearah pembentukan yang baik, yang akan menciptakan

suatu pribadi yang luhur.

Di lembaga pendidikan sangat penting sekali dengan adanya peraturan

disiplin, karena dengan peraturan disiplin tersebut seluruh warga lembaga

pendidikan akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu serta

kehidupannya teratur.

Tata tertib mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedisplinan,
karena kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting didalam
penegakan peraturan dan tata tertib sekolah. Tingkat kesadaran akan
kedisplinan yang dimiliki oleh siswa sangat berpengaruh terhadap tingkat
pelanggaran tata tertib sekolah5.

Peran guru dibutuhkan dalam menanamkan dan menumbuhkan

kedisiplinan pada siswa. Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan

dosen pasal 1 menyebutkan bahwa pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah satu tugas dari guru adalah

mendidik, yang diantaranya adalah mendidik siswa agar dapat berperilaku

disiplin.

Dalam berbagai tempat dan keadaan, disiplin merupakan hal yang sangat

penting untuk dimiliki. Apalagi dalam dunia pendidikan yaitu sekoah, sebab

disiplin siswa merupakan cerminan perilaku dan merupakan kunci dari kesuksesan

suatu organisasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bagi pelajar. Awal mula

5 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, (Jakarta Rajawali
Pers:2014)  h.28
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pembentukan disiplin siswa karena adanya tatanan hidup dalam sendi-sendi

keagamaan serta tatakarma dalam kehidupan bermasyarakat yang

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, oleh sebuah lembaga atau

organisasi.

Oleh sebab itu sangat penting membentuk disiplin siswa sebagai peserta

didik menjadi siswa yang memiliki mental dan sikap yang teraturdalam

menjalankan aktifitasnya. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat

disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah suatu sikap dan perilaku yang

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

yang berlaku,baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Berangkat dari beberapa pendapat di atas, maka disiplin merupakan suatu

tindakan dari kesadaran dalam diri individu untuk taat dan patuh pada peraturan

atau tata tertib yang ada untuk diwujudkan perilaku sehari-hari. Sekaligus

bertujuan membentuk mental, akhlak, watak dan budi pekerti yang dimiliki setiap

individu oleh pendidik untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran

negatif di lingkungan sekolah hingga ke masyarakat.

2. Pengertian Penerapan Disiplin

Perilaku disiplin tidak akan tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu

kesadaran diri, latihan, kebiasaan, dan juga adanya hukuman, dari pengertian

kedisiplinan di atas maka diperlukan penerapannya kepada siswa, dalam kamus

besar bahasa indonesia kata penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan

menurut beberapa para ahli seperti Lukman Ali mengatakan bahwa penerapan
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adalah memperaktekkan atau memasangkan. Sedangkan menurut J.S Badudu dan

Sutan Mohammad Zain mengatakan bahwa penerapan adalah hal, cara, atau hasil.

Dari pemaparan dua ahli tersebut maka dapat difahami bahwa penerapan

merupakan tindakan yang dilakukan baik secara indifidu maupun kelompok

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Jika dikaitkan dengan kedisiplinan maka penerapan disiplin merupakan

suatu tindakan yang dilakukan untuk menaati segala peraturan yang telah

dirumuskan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun unsur-unsur dari penerapan

meliputi:

1) Adanya program yang dilaksanakan 2) Adanya kelompok target,
yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima
manfaat dari program tersebut. 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi
atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan
maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.6

Penerapan kedisiplinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan lembaga

pendidikan untuk mendorong seluruh siswa agar melaksanakan kedisiplinan,

dengan adanya tata tertib yang diberlakukan oleh lembaga pendidikan

mengharuskan siswanya untuk senantiasa mentaati dan menerapkan kedisiplinan

dalam setiap diri individu tersebut, penerapan kedisiplinan ini dapat dinilai dari

seberapa seringnya siswa melaksanakan tata tertib dan atau melanggar tata tertib

yang berlaku dilembaga pendidikan tersebut.

Dalam sebuah lembaga khususnya lembaga pendidikan seringkali

menerapkan kedisiplinan baik dalam segi lembaga yang menerapkannya, atau pun

6 Didik Suhardi, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
h.36
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membiasakan siswa untuk menerapkan kedisiplinan kepadanya dengan secara

bertahap, upaya ini dilakukan untuk memberikan perubahan kepada siswa untuk

senantiasa membiasakan diri melakukan kedisiplinan,  pihak sekolah juga harus

melaksanakannya secara adil dan tidak memihak, dalam penerapan disiplin ini

seringkali dibarengi dengan pemberian hukuman, fungsi pada pemberian

hukuman tersebut adalah memberikan efek jera pada setiap individu, dengan

adanya hukuman setiap anak akan menimbang kembali jika akan melanggar tata

tertib sekolah.

Penerapan disiplin dalam lingkungan pendidikan adalah menerapkan sikap

siswa yang tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku dalam lembaga

pendidikan tersebut, dalam peroses penerapan disiplin ini sangat erat kaitannya

dengan tata tertib sekolah, penerapan disiplin dapat dilihat dan dinilai melalui tata

tertib yang berlaku dilebaga pendidikan. Dalam pelaksanaan disiplin, harus

berdasarkan dari dalam diri siswa. Karena tanpa sikap kesadaran dari diri sendiri,

maka apapun usaha yang dilakukan oleh seseorang hanya akan sia-sia.

Di sekolah, guru dituntut mampu mentransfer cara berfikir, bersikap
dan bertindak dengan mendasarkan pada etika moral yang baik, ucapan,
kedisiplinan, kasih sayang. Tiap sekolah tentu mempunyai aturan-aturan
atau tata tertib yang mengarahkan mendidk disiplin.7

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara mutlak

meneggakan kedisiplinan, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang

beroreantasi pada peroses pembelajaran dan pembentukan karakter siawa. Dalam

7 Abdul Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam, Kaidah-Kaidah Dasar ,

(Rosdakarya Bandung,1992) h.83
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suatu sekolah telah di terapkan tata tertib sebagai aturan dalam megikuti peroses

pembelajaran, peneggakan kedisiplian di sekolah erat kaitannya dengan

konsekuensi ganjaran yang di berikan di sekolah terhadap seseorang siswa dalam

sikap dan tanggung jawab yang diberikan di sekolah.

Penegakan kedisiplinan di sekolah erat kaitannya dengan konsekuensi

ganjaran yang di berikan di sekolah terhadap seseorang siswa dalam sikap dan

tanggung jawab yang di berikan disekolah, karena itu dalam penegakkan

kedisiplinan itu, dilaksanakan oleh:

Guru atau pihak yang memiliki kewenangan hendaknya lebih adildan
bijaksanaan agar tidak menimbulkan iri hati antara siswa yang satu dengan
isiwa yang lainnya sehingga tujuan dari penegakan disiplin itu sendiri
dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.8

Artinya tujuan utama dari penegakkan disiplin siswa adalah agar

terlaksananya pemerataan pendidikan dan pembentukan system norma yang

mencirikan suatu keadaan sekolah yang sangant mempengaruhi pada system

perkembangan siswa secara formal di sekolah dan akan membawanya dalam

kehidupan sehari-hari  sebagai insan yang memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi

dalam diri siswa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat difahami bahwa dalam lembaga

pendidikan memiliki upaya penerapan disiplin yang berbeda yang

diimplementasikan melalui tata tertib dalam lembaga pendidikan, begitu pula

dengan SMAS Kartika juga menerapka tata tertib untuk para siswanya

8 M. Ngalim Purwanto, pendidikan teoritis dan praktis,(Pt Remaja Rosdakarya:Bandung,

2003), h.183
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diantaranya adalah pemakaian seragam, ketentuan waktu, dan aturan-aturan

tentang penggunaan alat komunikasi, tata bahasa, sopan santun dan banyak

lainnya, selengkapnya dapat di baca pada lampiran 3 halaman 110.

Jauh sebelum pelaksanaan penerapan kedisiplinan siswa, pihak sekolah

tentunya akan melakukan strategi yang tepat untuk melaksanakan tata tertib yang

akan dibuat dan menjadi salah satu cirri dari lembaga pendidikan, seperti

melakukan planning, organizing, leadership, dan controlling. Upaya yang

dilakukan tersebut tidak terlepas dari bagaimana menuju kesuksesan dalam

menerapkan kedisiplinan dilembaga pendidikan.

3. Strategi Penerapan Disiplin

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani strategos yang berarti
keseluruhan usaha termaksud perencanaan, cara, dan taktik yang
digunakan oleh militer untuk mencapai kemenangan9.

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia telah ditulis bahwa strategi

artinya ilmu siasat untuk mencapai sebuah maksud atau tujuan yang telah

direncanakan. Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak ada suatu strategi, tanpa adanya

tujuan yang harus dicapai.

Strategi dalam penerapan disiplin ini adalah keseluruhan usaha yang

dilakukan lembaga pendidikan untuk menerapkan disiplin dalam lemba tersebut,

adapun perencanaan yang dimaksud adalah: seperti yang dikemukakan oleh Irwan

Nasution.

9 Irwan Nasution, Syafruddin, Manajemen Pembelajaran,(Ciputat: PT.Ciputat Press,
2005) h.70
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Perencanaan atau planning merupakan tindakan awal dalam proses
manajemen. Mondy dan Premeaux menjelaskan bahwa perencanaan
adalah peroses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana
mencapainya.10

Dalam perencanaan ini juga berlaku untuk merancang penerapan disiplin

pada siswa, dengan perencanaan yang dibuat akan dapat mengkoordinir berbagai

macam kegiatan kedisiplinan yang dilakukan oleh pendidik, dalam peroses

perencanaan ini maka juga dirancanglah hal-hal apa saja yang harus diundangkan

kepada para siswa untuk melaksanaakan kedisiplinan, perencanaan tersebut akan

menghasilkan tata tertib sekolah yang jelas pada tujuannya adalah pada penerapan

kedisiplinan. Tahap setelah melaksanakan perencanaan (planning) adalah

pengorganisasian (organizing ),

Pengorganisasian adalah kegiatan menempatkan seseorang dalam
struktur organisasi sehingga memiliki tanggung jawab, tugas dan kegiatan
yang berkaitan dengan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang
disepakati bersama dalam peroses perencanaan.11

Pengorganisasian ini bertujan untuk menempatkan seseorang yang telah

ahli pada bidangnya untuk mengawasi jalannya tata tertib sekolah, dalam sebuah

lembaga pendidikan yang dimaksud dalam pengorganisasian seperti menempatkan

guru bimbingan konseling sebagai mentor mereka yang melanggar tata tertib

dalam sekolah.

Bimbingan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan
yang diberikan oleh pembimbing (konselor) kepada individu (konseli)
melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara
keduanya, agar konseli memilki kemampuan atau kecakapan melihat dan

10 Ibid., h.71
11 Ibid., h.73
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menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri.
Atau peroses pemberian bantuan atau pertolongan yang sisitematis dari
pembimbing kepada konseli (siswa) melalui pertemuan tatap muka atau
hubungan timbal balik antara keduanya.12

Bimbingan konseling ini juga menaruh peran penting dalam menerapkan

kedisiplinan di lembaga pendidikan, setiap siswa yang melanggar aturan tata tertib

sekolah maka akan mendapatkan hukuman serta juga akan di bimbing untuk

menjadi pribadi yang lebih baik,  maka dengan adanya pengorganisasian tujuan

dan control terhadap siswa dapat diketahui bahkan siswa akan terbantu dengan

adanya bimbingan konseling dalam lembaga pendidikan.

Setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan

hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dalam

bimbingan koseling siswa akan dibantu untuk memecahkan bahkan mengajak

siswa kepada hal-hal positif yang dapat menujang tujuan dalam penerapan

kedisiplinan siswa di sekolah.

Faktor yang juga menunjang dalam pelaksanaan penerapan disiplin siswa

di sekolah adalah kepala sekolah yang merupakan pemimpin dalam lembaga

tersebut, bagaimana keterampilan memimpin, hingga gaya dalam memimpin ikut

mempengaruhi kualitas untuk menuju tujuan yang dalam hal ini adalah

kedisiplinan, menurut Mody dan Premeaux yang dikutip oleh Syafrudin dan Irwan

Nasution, mengatakan bahwa: “Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain

untuk melakukan apa yang diinginkan pimpinan untuk mereka lakukan”.13 Kepala

sekolah yang dalam hal ini adalah pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan

12 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2007) h.26

13 Irwan Nasution, Op. Cit., h.73
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tentunya sangatlah memiliki peran penting dalam upaya penerapan kedisiplinan

siswa di sekolah, seorang pemimpin memberikan ukuran atau tolak ukur apa saja

yang menjadi patokan untuk menentukan kedisiplinan tersebut, perancangan tata

tertib sekolah adalah salah satu upaya dari kepala sekolah sehingga jelas bahwa

kepala sekolah merupakan salah satu komponen penunjang untuk pelaksanaan

kedisiplinan siswa di sekolah.

Komponen terakhir setelah kepemimpinan adalah melakukan pengawasan

(controlling), pengawasan dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh pihak

sekolah untuk mengawasi jalannya tata tertib yang telah dirancang untuk seluruh

siswa, para guru senantiasa mengawasi tingkah laku serta perbuatan yang

dilakukan oleh siswa baik di kelas maupun di luar kelas, karena pada hakikatnya

kedisiplinan akan timbul pada siswa yang telah terbiasa untuk menaati aturan

dimanapun ia berada, fungsi pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa tata

tertib yang telah diundangkan dapat terlaksana.

4. Bentuk-bentuk Kedisiplinan Siswa

Kedisiplinan siswa dalam lingkup pendidikan formal terdiri dari beberapa

bentuk-bentuk seperti yang dikemukakan oleh Aan Sulono sebagai berikut: 1)

Hadir di ruangan pada waktunya, 2) Tata pergaulan di sekolah, 3) Mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler 4) Belajar di rumah.14

14 Aan Sulono, pendidikan moral pancasila, (Jakarta: Intan Pariwara, 1988) h.102
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Berdasarkan bentuk-bentuk kedisiplinan yang dikemukakan di atas dapat

diberikan pengertian sebagai berikut:

1) Hadir di ruangan pada waktunya

Kedisiplinan hadir di ruangan tepat waktu atau tiba di sekolah tepat pada

waktunya adalah salah satu bentuk kedisiplinan yang sangat sering dijumpai di

lembaga-lembaga pendidikan, penujukan waktu memang sangat penting dalam

kehidupan sehari-hari begitu pula dengan siswa-siswi disekolah mereka.

Melaksanakan aturan dalam hal ini adalah ketepatan pada waktu akan mendampak

pada kehidupan keseharian mereka, terbiasa untuk bangun pagi dan mengatur

waktu untuk tepat sampai pada waktu sekolah akan membuat kedisiplinan mereka

meningkat, begitu pula sebaliknya mereka yang terlambat atau tidak

mementingkan kedisiplinan akan terbiasa dalam menyiayiakan waktu, terlambat

kesekolah, tidak mengikuti apel pagi dengan kata lain mereka tidak akan biasa

mendapatkan kesuksesan dalam memperoleh ilmu di sekolah.

2) Tata pergaulan di sekolah

Sikap disiplin  dalam tata pergaulan di sekolah ini dapat diwujudkan

dengan tindakan-tindakan menghormati semua orang yang bergabung dalam

sekolah, menghormati pendapat mereka, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan

dan sikap yang bertentangan dengan agama, saling tolong menolong dalam hal

yang terpuji .
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3) Mengikuti kegiatan ekstrakulikuler

Kegiatan ekstra kulikuler merupakan salah satu dari serentetan program

sekolah, maka peserta didik juga dituntut berdisiplin dan aktif dalam

melaksanakan  kegiatan ekstrakulikurel disekolah tersebut dalam kegiatan ini

dapat sangat jelas dapat dilihat bagai mana siswa dapat berdisiplin tanpa adanya

guru yang melihat mereka dalam melaksanakan kegiatan, kegiatan ekstrakulikuer

adalah kegiatan yang dilakukan dilakukan jam sekolahdan bertujuan untuk

memperluas pengetahuan siswa.

4) Belajar dirumah

Dengan disiplin belajar dirumah peserta didik menjadi lebih ingat terhadap

pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap untuk menghadapi pelajaran yang

akan dihadapi atau yang akan diberikan oleh gurunya sehingga peserta didik akan

lebih paham terhadap pelajaran yang diberikan disekolah.

Setiap sekolah memiliki peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan

dan dipatuhi oleh semua siswa. Peraturan yang dibuat sekolah merupakan

kebijakan sekolahan yang tertulis dan berlaku sebagai standar untuk tingkah laku

siswa sehingga siswa mengetahui batasan-batasan dalam bertingkah laku. Dalam

penanaman kedisiplinan terhadap siswa perlu adanya perencanaan serta aturan

yang dibuat untuk pembinaan kedisiplinan. Rencana disiplin akan menjadi efektif

jika diterapkan secara universal. Disiplin selain berhubungan dengan penguasaan

diri juga dengan rasa tanggung jawab, orang yang disiplin cenderung patuh,

mendukung dan mempertahankan tegaknya peraturan dan nilai yang berlaku,

sikap ini menunjukan rasa tanggung jawab yang dapat berkembang menjadi
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sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merealisasikan kedisiplinan sekolah

maka kedisiplinan sekolah dapat berupa :

1) Disiplin menaati tata tertibsekolah
Tata tertib sekolah di buat dan disusun dengan tujuan menolong siswa
menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kedisiplinan disekolah erat
kaitannya dengan menaati tata tertib pada dasarnya menjadi alat
pendidikan bagi pengembangan keperibadian yang lebih dewasa,
berkenaan dengan ini, jika ada guru atau siswa yang melanggar mereka
diberi sanksi yang mendidik, bila ada yang melanggar berulag kali diberi
sanksi yang lebih berat dan lainsebagainya

2) Disiplin waktu sekolah
Waktu adalah suatu yang tidak ternilai harganya. Karena waktu
merupakan masa yang berjalan sehingga orang yang tidak memanfaatkan
waktu dengan sebaik-baiknya maka akan digilas oleh waku, pemanfaatan
waktu dengan sebaik-baiknya merupakan bagian yang integral dari
perilaku disiplin. Oleh karena itu disiplin waktu dalam sekolah tidak hanya
bagi guru namun juga terhadap siswa, siswa yang tidak memanfaatkan
waktunya akan tertinggal dalam segala kegiatan disekolah.

3) Disiplin dalam berpakaian
Meskipun seseorang dapat memakai pakaian sesuai dengan keinginannya,
namun dalam hal-hal tertentu berpakaian juga harus diatur, terlebih dalam
lingkungan sekolah. Melatih siswa untuk berseragam adalah mendidik
karena hal ini akan menciptakan jati diri siswa yang bersih, peduli diri
sendiri15.

Bentuk-bentuk kedisiplinan siswa di sekolah ini pada hakikatnya memang

sangat penting dalam ruang lingkup lembaga pendidikan setiap bentuk

kedisiplinan tentunya memiliki beberapa perbedaan ini tidak lain untuk

menunjukan ciri khusus dari lembaga pendidikan tersebut, namun demikian tujuan

dari bentuk-bentuk kedisiplinan tersebut tetap sama yakni untuk meningkatkan

kedisiplinan siswa di dalam sekolah tersebut.

Dalam proses pembelajaran di sekolah sering dijumpai kenakalan atau

pelanggaran yang dilakukan siswa, misalnya membolos, terlambat, membuat

15 Soegarda Poerbakawatja, Op. Cit., h.81
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keributan, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan

salah satu cerminan dari kurangnya disiplin siswa. Untuk mengatasinya, pihak

sekolah membuat peraturan, tata tertib dan disertai sanksi bagi pelanggarnya,

dengan berbagai pertimbangan yang tidak memberatkan siswa dan untuk kebaikan

siswa itu sendiri yaitu agar siswa dapat disiplin dalam kegitan belajar mengajar.

Bentuk kedisiplinan dalam lembaga pendidikan dapat diukur melalui pelaksanaan

tata tertib yang ada di sekolah tersebut, semakin sedikit peanggaran tata tertib

yang dilaksanakan oleh siswa menunjukan semakin meningkat pula kedisiplinan

yang dilakukan oleh siswa karena ukuran kedisiplinan itu berbeda-beda dalam

setiap lembaga pendidikan itu karena peraturan tata tertib yang dimiliki setiap

sekolah juga berbeda walaupun sebenarnya tujuan dari kedisiplinan tersebut

adalah sama.

Dilingkungan sekolah disiplin diwujudkan dalam pelaksanaan tata tertib

sekolah, dalam tata tertib sekolah anata lain disebutkan oleh Soemarno yakni:

Sekolah adalah sumber disiplin dan tempat berdisiplin untuk mencapai
ilmu pengetahuan yang dicita-citakan didalam tata tertib diatur hak dan
kewajiban aiswa, larangan, dan sanksi-sanksi dalam tata tertib sekolah
disebutkan bahwa siswa mempunyai kewajiban, 1) harus bersikap sopan
dan santun, menghormati ibu dan bapak guru, pegawai dan petugas
sekolah disekolah maupun diluar sekolah, 2) harus bersikap sopan dan
santun sesama pelajar, 3) menggunakan atribut sekolah, 4) hadir tepat
waktu, 5) patuh terhadap nasihat danpetunjuk orang tua dan guru, 6) tidak
dibenarkan meninggalkan kelas kecuali mendapat izin dari guru atau
kepala sekolah, dan sebagainya.16

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk dari

kedisiplinan terwujud dari pelaksanaan tatatertib yang dibuat dilembaga

16 http://googleweblight.com/?lite_url=://afa-belajar.blogspot.com/2012/11/pengertian-
dan-bentuk-kedisiplinan. di akses pada tanggal 07 desember 2016
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pendidikan sebagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, namun sampai

saat ini meskipun tata tertib selalu bahkan telah wajib ada dilingkungan sekolah

namun masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, dalam penelitian

ini peneliti ingin mencari tahu apakah upaya yang dilakukan sekolah telah

terlaksana atau belum atau bahkan apakah memang ada upaya yang dilakukan

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa karena secara tidak langsung kedisiplinan

berfungsi mendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan

lancar dan memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan

pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran.

5. Tujuan Penerapan Disiplinan Siswa

Dalam dunia pendidikan target utama dalam menerapkan kedisiplinan

adalah  siswa lembaga membuat aturan-aturan tata tertib yang harus di laksanakan

oleh siswa upaya ini tidak lain untuk membuat disiplin kepada siswa siswi agar

mampu menjadi siswa yang sesuai dengan keinginan lembaga pendidikan

tersebut. Tujuan kedisiplinan menurut Imas Matsuroh adalah:

1) Jangka pendek. Mengubah perilaku seseorang agar terlatih dan
terkendali, dengan mengajarkan bentuk-bentuk perilaku yang pantas dan
tidak pantas, atau yang masih asing baginya.

2) Jangka panjang. Perkembangan pengendalian diri dan pengarahan diri
secara optimal.17

Dengan demikian tujuan kedisiplinan adalah membentuk sikap dan

perilaku seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedisiplinan membantu

siswa untuk belajar bertanggung jawab dan mengendalikan diri mereka. Siswa

17 Buchari Alma, dkk. Pembelajaran Studi Sosial. (Bandung: Alfabeta, 2010), h.17
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akan bisa memahami dan mematuhi perintah dengan baik. tujuan khusus

kedisiplinan pada anak adalah pembentukan dasar-dasar tingkah laku sosial sesuai

yang diharapkan masyarakat, dan membantu mengembangkan pengendalian diri

anak sejak usia dini.

Tujuan disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga

seseorang mempunyai perilaku yang sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan

kelompok budaya, tempat individu itu diidentifikasikan. Keinginan untuk

mempunyai sikap disiplin belajar bagi setiap anak berbeda-beda antara anak yang

satu dengan yang lain. Ada anak yang memiliki disiplin rendah yang lain

memiliki disiplin  yang tinggi. Keadaan seperti itu perlu disadari bagi disiplin bagi

anak maupun peserta didik adalah proses perkembangan yang dipengaruhi oleh

beberapa faktor baik datang dari luar maupun dari dalam siswa itu sendiri.

kedisiplinan memiliki dua tujuan,  yaitu memberi kenyamanan pada para siswa

dan guru serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar.  kedisiplinan

mempunyai tujuan untuk penurutan terhadap suatu peraturan dengan kesadaran

sendiri untuk terciptanya peraturan itu.

Kedisiplinan mempunyai tujuan ganda yaitu mengembangkan suatu

peraturan tertentu dalam tindak tanduk manusia dan memberinya suatu sasaran

tertentu dan sekaligus membatasi cakrawalanya. tujuan kedisiplinan adalah

perkembangan dari pengembangan diri sendiri dan pengarahan diri sendiri tanpa

pengaruh atau kendali dari luar. Kedisiplinan adalah suatu latihan batin yang

tercermin dalam tingkah laku yang bertujuan agar orang selalu patuh pada

peraturan. Dengan adanya kedisiplinan diharapkan anak didik mendisiplinkan diri
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dalam mentaati peraturan sekolah sehingga proses belajar mengajar berjalan

dengan lancar dan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan.

Tujuan kedisiplinan menurut Tu’u adalah:
a. Menata kehidupan bersama

Kedisiplinan sekolah berguna untuk menyadarkan siswa bahwa dirinya
perlu menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan
yang berlaku, sehingga tidak akan merugikan pihak lain dan hubungan
dengan sesama menjadi baik dan lancar.

b. Membangun kepribadian
Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor
lingkungan. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan
tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh
karena itu, dengan disiplin seseorang akan terbiasa mengikuti , mematuhi
aturan yang berlaku dan kebiasaan itu lama kelamaan masuk ke dalam
dirinya serta berperan dalam membangun kepribadian yang baik.

c. Melatih kepribadian
Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin terbentuk
melalui latihan. Demikian juga dengan kepribadian yang tertib, teratur dan
patuh perlu dibiasakan dan dilatih.

d. Pemaksaan
Kedisiplinan dapat terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar,
misalnya ketika seorang siswa yang kurang disiplin masuk ke satu sekolah
yang berdisiplin baik, terpaksa harus mematuhi tata tertib yang ada di
sekolah tersebut.

e. Hukuman
Tata tertib biasanya berisi hal-hal positif dan sanksi atau hukuman bagi
yang melanggar tata tertib tersebut.

f. Menciptakan lingkungan yang kondusif
Kedisiplinan berfungsi mendukung terlaksananya proses dan kegiatan
pendidikan agar berjalan lancar dan memberi pengaruh bagi terciptanya
sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan
pembelajaran18.

Tujuan kedisiplinan adalah perkembangan dari pengembangan diri sendiri

dan pengarahan diri sendiri tanpa pengaruh atau kendali dari luar. Kedisiplinan

adalah suatu latihan batin yang tercermin dalam tingkah laku yang bertujuan agar

orang selalu patuh pada peraturan. Dengan adanya kedisiplinan diharapkan anak

18 Didik Suhardi, Op.Cit., h.40
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didik mendisiplinkan diri dalam mentaati peraturan sekolah sehingga proses

belajar mengajar berjalan dengan lancar dan memudahkan pencapaian tujuan

pendidikan.

Dengan kata lain tujuan kedisiplinan adalah menciptakan siswa atau

peserta didik yang patuh akan aturan dan norma yang berlaku dimana ia berada,

jika seorang anak terbiasa akan melaksanakan norma dan aturan tanpa ada

pemaksaan atau bahkan tekanan dari manapun. Setiap sekolah memiliki peraturan

dan tata tertib yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua siswa. Peraturan

yang dibuat sekolah merupakan kebijakan sekolahan yang tertulis dan berlaku

sebagai standar untuk tingkah laku siswa sehingga siswa mengetahui batasan-

batasan dalam bertingkah laku. Dalam penanaman kedisiplinan terhadap siswa

perlu adanya perencanaan serta aturan yang dibuat untuk pembinaan kedisiplinan.

Rencana disiplin akan menjadi efektif jika diterapkan secara universal.

Kunci utama disiplin adalah konsistensi sekolah, rencana disiplin yang

baik adalah rencana disiplin yang lingkupnya sampai satu sekolah. Rencana

disiplin harus dijaga terus kelangsungannya, dari yang harus diterapkan guru

dengan tegas mengenai aturan, konsekuensi, dan penghargaan bagi siswa hinga

idak ketat karena siswa sudah bertanggung jawab secara penuh sehingga tidak

perlu lagi ada aturan, konsekuensi dan penghargaan. Untuk memiliki lingkungan

belajar yang aman dan efektif, pertama-tama tetapkanlah aturan-aturan yang

kukuh yang harus diikuti siswa. Aturan-aturan mestinya dibahs sehingga siswa

tahu bahwa aturan bukan berbicara tentang perintah atau hukuman.
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Tujuan aturan adalah menetapkan batasan-batasan, sama seperti aturan

dalam permainan dan olah raga. Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk

tingkah laku, pola tersebut mungkin ditetapkan oleh orang lain, guru atau teman

bermain. Tujuannya membekali anak atau peserta didik dengan perilaku yang

disetujui dalam situasi tertentu misalnya peraturan sekolah atau peraturan di

rumah. Pembudayaan disiplin tidak cukup hanya melalui peraturan dan tata tertib

yang dirumuskan secara lisan maupun tertulis saja. Keteladanan, dorongan serta

bimbingan dalam bentuk-bentuk kongkrit sangat diperlukan bahkan keikutsertaan

semua warga sekolah secara langsung akan lebih tepat dan berhasil. Selain itu

fungsi sebuah aturan adalah mencegah atau menguatkan perilaku dengan

menyatakan sejelas mungkin espektasi guru terhadap siswa.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam telaah pustaka pada penelitian terdahulu, penulis ingin menegaskan

bahwa judul penelitian “Penerapan Disiplin Siswa di SMA Kartika Kendari”

belum ditemukan pembahasan yang sama di dalam skripsi atau karya tulis orang

lain. Akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian yang masih berkaitan

dengan kedisiplinan siswa, diantaranya adalah:

1) Skripsi Ristiyani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari,

pada jurusan pendidikan agama islam tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh

Penerapan Disipin Sekolah di SMA Negeri 2 Tinanggea, Konawe Selatan”

Pembahasan pada skripsi tersebut mendeskripsikan tentang

pemberlakuan tata tertib sekolah untuk menanggulangi perilaku
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menyimpang siswa. Skripsi ini bersifat kuantitatif dan menekankan pada

tanggapan siswa mengenai pemberlakuan tata tertib sekolah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dari

penerapan tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan siswa di SMA Negeri 2

Tinanggea, Konawe Selatan, dimna r hitung yang diperoleh adalah 0,73

yaitu positif dan setelah diinterpretasikan pada table koefisien korelasi

berada pada kategori kuat.

2) Skripsi Suci Rahayu Mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari,

pada jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2012  yang berjudul

“Mendidik dan Menerapkan Disiplin Pada Anak Usia Dini di TK LKMD

Negeri 3 Puuwatu, Sulawesi Tenggara”  menjelaskan tentang pembinaan

anak usia dini tentang ketaatan yang ada secara ikhklas sehingga dapat

membentuk kualitas pribadi yang sesuai dengan kesalehan sosial.

Penelitian yang dilakukan di atas meneliti tentang hal yang

berbeda, penelitian pertama meneliti dari anggapan siswa mengenai tata

tertib yang diberlakukan di sekolah tersebut, dari anggapan siswa tersebut

data yang diperoleh kemudian dikembangkan dalam penelitian kuantitatif.

Sedangkan penelitian yang kedua lebih mengkaji pada penerapan disiplin

yang objeknya adalah anak usia dini, kedua penelitian ini memiliki sub

pembahasan yang sama yakni penerapan kedisiplinan hanya saja objek

pada kajiannya yang berbeda.
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Demikian pula dengan penelitian ini, membahas tentang penerapan

disiplin siswa di SMA Kartika Kendari, yang menjadi objek dari penelitian

ini adalah siswa di SMA Kartika Kendari, penerapan disiplin siswa di

SMA ini dapat dilihat dari seberapa banyakya pelanggaran tata tertib yang

dilakukan oleh siswa di SMA Kartika Kendari.

Meskipun demikian, dalam melakukan penelitian ini, asil-hasil penelitian

yang telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi bahan yang amat berharga

bagi peneliti, terutama untuk memberikan gambaran tentang penerapan disiplin

siswa, maka peneliti sangat berharap judul di atas dapat menjadi bahan referensi

untuk menunjang penelitian ini.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang  peneliti gunakan adalah penelitian Kualitatif

Etnografi. Etnografi adalah jenis analisis mendalam dari kelompok sosial yang

datanya diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Jenis penelitian

ini berfokus pada membangun catatan perilaku dan kepercayaan dari kelompok

dari waktu ke waktu.  Peroses penelitian ini biasanya dilaksanakan di lapangan

dalam waktu yang cukup lama, dengan bentuk observasi dan wawancara alamiah

dengan partisipan serta pengumpulan dokumen, hasil akhir penelitian ini biasanya

sangat komperhensif dan menggambarkan kompleksitas suatu kehidupan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada SMA Kartika Kendari Sulawesi

Tenggara. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa SMA Kartika

Kendari adalah sekolah swasta yang dalam presepsi masyarakata adalah sekolah

yang menerapkan disiplin ketat dengan siswa yang memiliki kenakalan yang

cukup tinggi serta berada dalam lingkungan kemiliteran.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal disetujui dalam

seminar proposal dan akan berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.


