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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif yaitu untuk mengetahui 

kesadaran hukum pada peraturan tata tertib sekolah SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta. Tujuan subjektif yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang 

diwajibkan dalam mencapai gelar sarjana strata 1 di Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis data kualitatif yaitu 

cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang 

dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain itu, 

perilakunya nyata, diteliti dan dipelajari utuh data yang terkumpul 

diklasifikasikan, dikumpulkan dengan teori dan diambil kesimpulan. 

Kesadaran hukum pada peraturan tata tertib sekolah di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta dapat dilihat dari pemahaman, ciri-ciri ketaatan dan 

upaya mempertahankan ketaatan pada peraturan tata tertib sekolah. Kepala 

sekolah dan guru juga ikut melaksanakan, memberi contoh, serta menindaklanjuti 

siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. 

 

Kata kunci: kesadaran hukum, peraturan tata tertib 
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PENDAHULUAN 

Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat 

ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman 

hukuman.  

Negara Indonesia adalah negara hukum, untuk itu semua warga negaranya 

harus mentaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan 

Pancasila dan UUD 1945. Bagi warga negara yang melanggar peraturan hukum 

tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang mereka 

langgar. Untuk itu perlunya meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku 

agar pelanggaran hukum dapat diminimalisir dan penegakan hukum yang baik dan 

adil di Indonesia. Sebelum adanya proses penegakan hukum yang baik, pada 

umumnya orang dapat berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi 

mengakibatkan para warganya mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat 

kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Untuk meningkatkan ketaatan hukum maka 

warga negara harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum 

harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari yang muda 

sampai tua, dari pelajar sampai pejabat negara. Masyarakat yang mempunyai 

kesadaran hukum yang tinggi akan selalu mentaati hukum yang berlaku di 

Indonesia ini dengan baik. Apabila seluruh warga negara Indonesia mentaati 

semua peraturan yang berlaku di maka Indonesia akan menjadi negara yang aman, 

tentram, dan damai. 
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Masalah kesadaran hukum Indonesia mendapatkan tempat yang sangat 

penting. Kesadaran hukum merupakan gabungan kata kesadaran dan hukum. 

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf; 

merasa; tahu dimengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti 

atau memahami segala sesuatu (http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/). 

Sedangakan  hukum berisi tentang perintah dan larangan. Menurut Utrecht, 

“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-

larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh 

masyarakat itu” (Kansil, 1986:38). Berdasarkan perngertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum 

yang ada serta hukum yang dikehendaki seharusnya. Kesadaran hukum adalah 

kesadaran diri untuk patuh dan kepada hukum tanpa ada paksaan, tekanan dari 

pihak manapun. 

Kesadaran hukum harus diterapkan dalam masyarakat, bangsa dan negara 

selain itu juga harus diterapkan dalam hal pendidikan, karena pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam dalam kemajuan suatu bangsa dan 

merupakan salah satu faktor untuk maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena 

itu, kesadaran hukum harus ditanamkan kepada siswa sejak dini. Kesadaran 

hukum dapat dilaksanakan melalui peraturan tata tertib sekolah. Pengertian 

peraturan dan tata tertib sekolah menurut Arikunto(1993:122-123) adalah sebagai 

berikut: 

Peraturan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang 

diharapkan terjadi pada siswa. Peraturan menunjuk pada patokan atau 

standar yang sifatnya umum yang harus dipenuhi oleh siswa. Tata tertib 

menunjuk pada patokan atau standar untuk aktifitas khusus. 

http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/
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Penyusunan peraturan tata tertib sebaiknya melibatkan semua pihak 

sekolah, seperti kepala sekolah, guru, pengurus sekolah dan orang tua atau wali 

murid. Keterlibatan siswa dalam penyusunan peraturan tata tertib sangat penting 

karena mereka merasa membuat dan memiliki peraturan tata tertib sehingga akan 

melaksanakan peraturan tata tertib tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan 

demikian, apabila ada siswa lain yang melanggar peraturan tata tertib akan 

diingatkan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui 

“Bagaimana pelaksanaan kesadaran hukum siswa pada peraturan tata tertib di 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta?”. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Untuk mengetahui pemahaman terhadap peraturan tata tertib sekolah pada 

siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012. 

b. Untuk mengetahui ciri-ciri ketaatan terhadap peraturan tata tertib sekolah 

pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012. 

c. Untuk mengetahui upaya mempertahankan ketaatan terhadap pada 

peraturan tata tertib sekolah pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta 

Tahun pelajaran 2011/2012. 

Landasan Teori 

1. Kesadaran Hukum 

a. Kesadaran. Istilah kesadaran berasal dari bahasa Latin, yaitu 

“concentia” yang artinya “mengerti dengan”. Dalam bahasa Inggris istilah 

“conscentia” ini dapat diartikan sebagai “consciousness” yaitu kesadaran. Secara 

harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf; merasa; 
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tahu dimengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau 

memahami segala sesuatu (http://sudiknoartikel. blogspot. com/2008/03/). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya (1984:14) mengemukakan pendapatnya 

tentang kesadaran bahwa : 

Sadar (kesadaran) adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum.Sadar 

diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. 

Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya 

tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya (http//:repository.upi. 

edu/operator/upload/s_pkn_044920_chapter1). 

b. Hukum. Pengertian hukum dari beberapa pakar yang dikutip oleh Kansil 

(1986:38) : 

1) Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah 

dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan 

harus ditaatoleh masyarakat itu. 

2) S. M. Amin, S. H, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-aturan 

yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan 

hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, 

sehingga keamanan dan ketertiban pelihara. 

3) J. C. T. Simorangkir, S. H dan Woerjono Sastropranoto, S. H, hukum 

adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menekan tingkah 

laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan 

resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi 

berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. 

4) M. H. Tirtaatmidjaja, S. H, hukum adalah semua aturan (norma) yang 

harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan 

hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-

aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta umpamanya orang 

akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. 

 

c. Kesdaran hukum. Menurut Paul Scholten yang dikutip oleh Mertokusumo 

(1984: 119), menjelaskan bahwa: 

 

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang 

apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari 

hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak 

hukum (onrecht) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. 

2. Peraturan Tata Tertib Sekolah 

http://sudiknoartikel/
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a. Pengertian Peraturan Tata Tertib Sekolah. Menurut Elizabeth B.Hurlock 

yang dikutip oleh Huda mengemukakan bahwa: 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut 

mungkin ditetapkan orang tua, guru atau teman bermain. Tujuannya 

adalah untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui 

dalam situasi tertentu (http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/ chapter_ii/ 

07110220-moh-khoirul-huda.ps). 

Selain pendapat di atas, Arikunto (1993:2) menjelaskan “Peraturan dan tata 

tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan yang terjadi 

pada siswa. Peraturan menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya umum 

yang harus dipatuhi siswa”. 

b. Unsur-unsur Peraturan Sekolah. Dalam lingkungan sekolah, yang diberi 

tanggung jawab adalah guru. Tanggung jawab guru antara lain adalah untuk 

menyampaikan dan mengontrol peraturan tata tertib sekolah masing-masing. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993:123-124), semua peraturan yang berlaku 

umum maupun khusus meliputi tiga unsur yaitu: 

1) Perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan yang dilarang. 

Contohnya: jika terlambat datang harus lapor kebagian pengajar untuk 

memperoleh surat keterangan terlambat yang harus diserahkan kepada 

guru yang sedang mengajar. 

2) Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau yang 

melanggar peraturan. 

Contohnya: jika terlambat dan tidak melapor kebagian pengajar 

dianggap tidak masuk sekolah, dan setibanya di kelas tidak diizinkan 

mengikuti pelajaran. 

3) Cara dan prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subyek yang 

dikenai peraturan tersebut. 

Contohnya: peraturan tentang keterlambatan datang ke sekolah 

dikomunikasikan kepada siswa dan orang tua secara tertulis pada waktu 

mereka mendaftarkan kembali sesudah dinyatakan diterima di sekolah 

yang bersangkutan. 

 

 

 

http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/%20chapter_ii/%2007110220-moh-khoirul-huda.ps
http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/%20chapter_ii/%2007110220-moh-khoirul-huda.ps
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Metode Penelitian 

Data dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu macam teknik teknik 

dan instrumen pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi. Menurut Nasution yang dikutip Sugiyono (2010:310) menyatakan 

bahwa “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi”. Melalui observasi peneliti dapat belajar tentang 

perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 

mengobservasi tentang, keadaan siswa, guru dan sekolah di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta 

b. Wawancara. Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono (2010:319), 

memngemukakan beberapa wawancara yaitu  

1) Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, 

dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya 

pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan 

wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan 

beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap 

pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan 

training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara, selain 

harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka 

pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, 

gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan 

wawancara menjadi lancar. 

2) Wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana 

fihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 
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3) Wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap datanya. 

Wawancara tidak berstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam 

penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berstruktur. Peneliti 

mewawancarai siswa dan guru tentang kesadaran hukum pada peraturan tata tertib 

sekolah di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

c. Dokumen.  Sugiyono (2010:329), menyatakan bahwa: 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan kebijakan dan lain-

lain. Dokumen yang bebrbentuk gmbar, misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat 

berupa gambar, patung film dan lain-lain. 

 

Dokumen dalam penelitian ini berupa gambar ketika wawancara 

berlangsung, sejarah sekolah, peraturan tata tertib sekolah, absensi siswa dan 

profil guru di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Dokumen tersebut didapatkan 

ketika melakukan penelitian. 

Hasil Penelitian 

1. Pemahaman peraturan tata tertib sekolah pada siswa SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang menangani 

bidang kesiswaan, yaitu bapak Iksan Haryanto, S. Pd pada hari kamis tanggal 14 

Juni 2012 menyatakan bahwa: 

Pemahaman siswa tentang peraturan tata tertib sekolah, bisa dilihat dalam 

hal kedatangan ketika siswa datang 10 menit sebelum bel masuk. 

Walaupun ada sebagian siswa yang masih datang terlambat dan mereka 

langsung diberi hukuman sesuai dengan pelanggaran. Apabila siswa 



9 
 

perempuan disuruh menyapu lantai kelas, dan siswa laki-laki disuruh 

membersihkan WC dan disuruh untuk mengikuti pelajaran pada jam 

berikutnya. 

Pemahaman  siswa tentang peraturan tata tertib sekolah dapat dilihat dari  

pendapat mereka tentang pengertian peraturan  tata tertib sekolah. Mereka 

berpendapat bahwa peraturan tata tertib sekolah itu merupakan suatu peraturan 

yang membatasi tingkah laku siswa agar tidak melakukan pelanggaran 

2. Ciri-ciri ketaatan pada peraturan tata tertib siswa SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang menangani 

bidang kesiswaan, yaitu bapak Iksan Haryanto, S. Pd pada hari kamis tanggal 14 

Juni 2012 menyatakan bahwa: 

Ciri-ciri ketaatan pada peraturan tata tertib siswa SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012 adalah jumlah siswa yang melanggar 

peraturan hanya sedikit sekitar 10% (persen) dari jumlah keseluruhan siswa 

dari kelas VII sampai dengan kelas IX. 

 

Berdasarkan pada buku catatan pelanggaran dapat dilihat ciri-ciri ketaatan 

terhadap peraturan tata tertib sekolah yaitu dari 192 siswa hanya 16 siswa yang 

masih melanggar peraturan tata tertib. Pelanggaran-pelangaran peraturan tata 

tertib tersebut adalah dalam hal perkelahian, membolos, dan membawa 

handphone (HP) pada saat pembelajaran di kelas. Tindakan dari pelanggaran-

pelanggaran tersebut antara lain siswa mendapat skor sesuai dengan peraturan 

yang mereka langgar seperti panggilan orang tua ke sekolah, menulis surat 

pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Data tersebut 

membuktikan bahwa siswa melaksanakan peraturan tata tertib dengan baik 



10 
 

3. Cara mempertahankan kataatan pada peraturan tata tertib sekolah pada siswa 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang menangani 

bidang kesiswaan, yaitu bapak Iksan Haryanto, S. Pd pada hari kamis tanggal 14 

Juni 2012 menyatakan bahwa: 

Cara mempertahankan ketaatan pada peraturan tata tertib sekolah pada 

siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012 

adalah semua pihak ikut dan berupaya mempertahankan ketaatan pada 

peraturan tata tertib sekolah. Kepala sekolah, guru, dan karyawan di SMP 

Muhammadiyah 6 ikut mengawasi dan melaksanakan peraturan tata tertib 

sekolah serta memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswanya. Guru 

juga bisa mengingatkan agar siswa selalu berbuat baik dan mentaati 

peraturan tata tertib sekolah pada saat jam pelajaran atau kegiatan belajar 

mengajar. 

Mengenai upaya siswa dalam mempertahankan ketaatan peraturan tata tertib 

sekolah, siswa berpendapat bahwa dalam mempertahankan ketaatan peraturan tata 

tertib sekolah itu dimulai dari diri sendiri yang harus berperilaku baik, saling 

mengingatkan apabila ada teman yang melanggar peraturan tersebut, sehingga 

peraturan tata tertib dapat dipertahankan. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pemahaman siswa terhadap peraturan tata tertib di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta dapat dilihat dengan banyaknya siswa yang sudah mengetahui 

pengertian dan arti pentingnya  peraturan tata tertib di sekolah. Selain itu 

siswa sudah mengerti dan paham macam-macam peraturan tata tertib yang ada 

di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta beserta sanksi yang diberikan apabila 

peraturan tata tertib tersebut dilanggar. 
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b. Ciri-ciri ketaatan pada peraturan tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta adalah hanya sedikit siswa yang masih melanggar peraturan 

tersebut.  

c. Cara mempertahankan ketaatan pada peraturan tata tertib sekolah di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta dilakukan dari kepala sekolah, guru, dan siswa. 

Kepala sekolah dan guru selalu mengingatkan kepada siswa agar selalu 

mentaati peraturan tata tertib dan menasehati, menegur, dan memberi sanksi 

kepada siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. Selain itu juga ada 

peraturan tata tertib, jenis pelanggaran dan jumlah skor untuk mengingatkan 

dan mempertahankan ketaatan pada peraturan tata tertib sekolah. 

Saran 

Sebagai salah satu upaya untuk ikut mengembangkan pemikiran dalam 

rangka meningkatkan kesadaran hukum pada peraturan tata tertib sekolah, maka 

penulis perlu menyampaikan saran yaitu: 

a. Masyarakat merupakan tempat siswa berinteraksi dan bersosialisasi selain di 

dalam keluarga dan sekolah, dalam masyarakat siswa akan melihat contoh-

contoh perilaku yang dilakukan masyarakat luas kaitannya dengan ketaatan 

dan ketertiban terhadap peraturan maupun hukum yang berlaku, sehinnga 

masyarakat dapat memberikan contoh-contoh yang baik terhadap siswa 

sebagai generasi penerus 

b. Sekolah sebagai sarana pendidikan, diharapkan mengembangkan kesadaran 

hukum dalam upaya menciptakan generasi yang taat, tertib, dan sadar terhadap 

peraturan, baik peraturan tata tertib sekolah, masyarakat dan negara. 
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c. Siswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan selalu bersikap positif 

terhadap pelaksanaan peratutan yang berlaku baik di lingkungan sekolah, 

masyarakat maupun negara. 
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