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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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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. 

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 

http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/
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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. 

  

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?”. 

 

B. Perumusan Masalah 

         Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis dapat 

memberikan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemahaman terhadap peraturan tata tertib sekolah pada siswa 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Bagaimanakah ciri-ciri ketaatan terhadap peraturan tata tertib sekolah pada 

siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012? 
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3. Bagaimanakah upaya mempertahankan ketaatan terhadap peraturan tata tertib 

sekolah pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 

2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman terhadap peraturan tata tertib sekolah pada 

siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui ciri-ciri ketaatan terhadap peraturan tata tertib sekolah pada 

siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Untuk mengetahui upaya mempertahankan ketaatan terhadap pada peraturan 

tata tertib sekolah pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun 

pelajaran 2011/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususunya, maupun bagi masyarakat pada umumnya 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala 

penegtahuan, khususnya pelaksanaan kesadaran hukum pada peraturan tata 

tertib sekolah di SMP  Muhammadiyah 6 Surakarta. 
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c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya. 

 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para 

pengambil keputusan terutama dalam pelaksanaan kesadaran hukum pada 

peraturan tata tertib sekolah di SMP  Muhammadiyah 6 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

 

1. Kesadaran. 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). 

 

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

(1986:38) : 

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

yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan 
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hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, 

sehingga keamanan dan ketertiban pelihara. 

b. 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. 

c. 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. 

 

3. Kesadaran hukum. Widjaya (1984:xviii) mengemukakan bahwa : 

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-

benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan 

seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai 

kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan 

dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-

undangan (http//:repository.upi.edu/operator/ upload/s_pkn_ 044920_ 

chapter1). 

 

4. 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). 

http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/%20chapter_ii%20/07110220-moh-khoirul-huda.ps
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