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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan yang sering terjadi di instansi sekolah pada umumnya 

berkaitan dengan kedisiplinan siswa saat berada dilingkungan sekolah. 

Banyaknya siswa yang melanggar peraturan baik secara sadar maupun tidak 

sadar sering dijumpai di lingkungan sekolah. Pelanggaran-palanggaran 

tersebut masih sering terjadi meskipun sudah jelas hukuman yang akan 

diberikan kepada siswa ketika pelanggaran itu terjadi. Pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa contohnya terlambat saat datang 

sekolah, berpakaian dengan tidak rapi, tidak mengerjakan PR bahkan ada yang 

sampai membolos saat jam pelajaran. Permasalahan kedisiplinan tersebut 

menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

kedisiplinan tersebut. 

Menurut Rachmawati (2011) dalam upaya pembentukan karakter 

siswa dalam dunia pendidikan diperlukan adanya suatu kedisiplinan untuk 

membentuk siswa yang memiliki pemahaman diri yang sesuai dengan 

kepribadian masing-masing dan tercermin dalam hasil belajar mereka.  Tujuan 

dari kedisiplinan, yaitu tumbuh dan terpeliharanya perilaku yang baik, 

bertanggung jawab dari anak dalam mentaati peraturan dan tata tertib sekolah, 

serta efektif dan efisien saat proses pembelajaran sehingga anak memiliki 

prestasi yang baik dan bisa dibanggakan. Rosesti (2014) menambahkan bahwa 
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dengan adanya disiplin dalam diri siswa dan pentingnya disiplin diharapkan 

siswa mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang 

melanggar norma dan melaksanakan segala kegiatan yang baik dan berguna. 

Dengan demikian guru harus mengadopsi pendekatan kepada siswa dengan 

cinta, kepedulian dan memahami anak dengan segala tindak tanduknya 

sehingga siswa akan mengarah pada perilaku yang diharapkan serta 

terbentuknya kepribadian yang mandiri. (Kumar , 2016) 

Senin (24 September 2011), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sleman telah melakukan razia siswa di beberapa lokasi Kabupaten 

Sleman. Dari hasil razia tersebut ditemukan sebanyak 27 siswa yang 

membolos sekolah. Para siswa tersebut sedang bermain di warung internet dan 

sebagian dari mereka sedang nongkrong di area luar lingkungan sekolah. Di 

Jalan Kaliurang, tim menjumpai dua siswa yang bermain di warnet. Di 

Babarsari dijumpai pula enam siswa yang sedang berada di warnet. Sementara 

itu, di daerah Prambanan juga dijumpai empat siswa di warnet. Di wilayah 

Sleman Barat, tim mendapati 15 siswa di salah satu warnet dan nongkrong di 

tempat tertentu. Menurut Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Sleman, mereka 

beralasan mencari data di internet untuk tugas sekolah. Sebagian lain mengaku 

bolos, karena jam kosong dan baru saja menerima rapor semesteran. Para 

siswa yang kena razia medapatkan hukuman yaitu membuat surat pernyataan, 

yang isi dari surat penyataan itu intinya mereka tidak akan mengulangi 

perbuaatannya serta kembali pada sekolah pada saat itu juga. Surat pernyataan 
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tersebut satu dibawa siswa yang kena razia untuk diserahkan kepada pihak 

sekolah tempat siswa itu belajar. (Kompas, 24 November 2010, hlm. 14) 

Puluhan siswa bolos sekolah terjaring petugas gabungan dari 

kepolisian, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 

(Kesbangpolinmas), dan Dinas Pendidikan Kota Tegal. Razia pelajar digelar 

di sejumlah tempat seperti pusat perbelanjaan dan warung-warung internet, 

Kamis (28 Februari 2013). Beberapa pelajar di antaranya tertangkap basah 

sedang bermain game. Ada pula yang kedapatan malah sedang asyik bermain 

bilyar bersama teman-temannya. Kepala Kesbangpolinmas Kota Tegal Suripto 

mengatakan razia terhadap pelajara ini sengaja digelar untuk menindaklanjuti 

informasi dari masyarakat. Informasi yang beredar banyak pelajar berkeliaran 

di mal-mal pada jam sekolah. Sebanyak 32 pelajar yang kedapatan membolos 

ini kemudian dibawa ke kantor Kesbangpolinmas untuk didata dan diberikan 

pembinaan terlebih dahulu. Mereka juga dibuatkan surat pernyataan untuk 

tidak membolos lagi (www.liputan6.com, 29 Februari 2017 pukul 10.47). 

Berdasarkan kasus diatas kemudian peneliti melakukan observasi 

langsung kesekolah. Pemilihan sekolah sebagai subjek didasarkan hasil 

rekomendasi dari Dinas Pendidikan kota Solo. Selain itu pemilihan sekolah 

juga melihat penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan disekolah tersebut 

untuk melihat keterbaruan penelitian disekolah yang akan diteliti. Sisi 

kemudahan administrasi dan lokasi yang dekat juga tidak kalah pentingnya 

dalam pemilihan sekolah sebagai subjek penelitian, sehingga peneliti 

menetapkan SMA Al Islam 1 Surakarta sebagai subjek penelitiannya. 

http://www.liputan6.com/
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di sekolah SMA AL 

ISLAM 1, bahwa siswa belum sepenuhnya menaati peraturan yang diberikan 

oleh pihak sekolah. Peraturan keterlambatan yang diterapkan pada sekolah 

tersebut adalah masuk paada pukul 07:00 WIB, dan diberikan toleransi 15 

menit untuk keterlambatan. Untuk siswa yang datang lebih dari waktu yang 

telah di tentukan oleh pihak sekolah akan mendapatkan hukuman berupa tidak 

diperbolehkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam pelajaran 

berkutnya. Pihak sekolah juga menerapkan hukuman lain, yaitu siswa diminta 

untuk berbaris di lapangan basket dan dilakukan pendataan oleh guru BP 

untuk di beri poin pelanggaran peratuan sekolah. Selain berbaris dilapangan 

sampai pergantian jam pelajaran berikutnya, terkadang siswa diminta untuk 

PBB oleh guru yang bersangkutan untuk menambah efek jera.  

Siswa juga masih mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh 

guru di sekolah pada saat sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Siswa 

juga mengeluarkan baju ketika jam istirahat, serta masih banyak siswa yang 

tidak menggunakan atribut sekolah sesuai ketentuan seperti tidak memasang 

tanda pengenal seperti nama dan kelas. Pihak guru dan kesiswaan sudah 

memberikan hukuman dengan cara mencoret seragam yang tidak 

menggunakan atribut lengkap serta memberi teguran kepada siswa yang tidak 

mengerjakan PR di rumah dan siswa yang mengeluarkan baju/seragam ketika 

jam istirahat. Namun, hampir semua hukuman yang diberikan oleh pihak 

sekolah belum memberikan efek jera pada siswa SMA AL ISLAM 1. Karena 

menurut guru BP di sekolah tersebut, banyak siswa yang masih terlambat 
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berangkat sekolah, mengerjakan PR di sekolah, dan tidak memakai atribut 

sesuai ketentuan sekolah, serta masih mengeluarkan baju ketika jam istirahat. 

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh keluarga, maupun oleh 

pihak sekolah hendaknya dilakukan atas dasar mendidik anak supaya menjadi 

lebih disiplin dan menyadari kesalahan yang telah dia perbuat serta berjanji 

untuk tidak kembali mengulangi kesalahannya lagi. Hukuman yang akan 

diberikan kepada anak hendaknya tidak terlalu berat supaya tidak 

menimbulkan efek psikologis pada anak yang bersangkutan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Aulina (2013) Sejatinya, anak tidak boleh 

mendapatkan perlakuan yang berupa kekerasan kepada dirinya, karena akan 

memberikan efek psikologis kepada anak tersebut secara berkepanjangan. 

Cara menanamkan kedisiplinan terhadap anak bukan dengan kekerasan, akan 

tetapi banyak pemahaman dari guru dan orang tua yang salah mengenai 

penanaman kedisiplinan tersebut, sehingga mereka cenderung mengunakan 

kekerasan sebagai pendekatan utnuk menanamkan disiplin pada diri anak.  

Sabri (dalam Arumdani, 2014) menyatakan bahwa ”hukuman adalah 

adalah tindakan pendidik yang secara sadar dan sengaja dijatuhkan kepada 

siswa yang melanggar peraturan, dengan tujuan agar siswa tersebut menyadari 

dalam hatinya dan mau berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanya”. 

Menurut Marhayati (2013) pemberian hukuman akan membuat seseorang 

menghentikan perilakunya. Hal tersebut dianggap efektif bagi munculnya 

perubahan perilaku individu sesuai dengan yang diharapkan. Hukuman pantas 

dilakukan jika ada nilai positif dan pedagogisnya. Dalam dunia kependidikan 
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memberikan hukuman merupakan hal yang wajar dilakukan, apabila hukuman 

yang diberikan menimbulkan sumbangan yang berarti bagi perkembangan 

siswa. Hukuman fisik atau badan adalah salah satu jenis hukuman. Pada 

dasarnya hukuman ini dapat merugikan bagi anak karena dapat menimbulkan 

cidera dan gangguan kesehatan bagi mereka. Hukuman merupakan aspek 

bahaya anak yang telah menerima baik internasional dan nasional selama 

beberapa tahun terakhir. 

Menurut Minal (2012) tujuan pemberian hukuman disekolah ialah 

agar terbentuk sikap dan perilaku siswa yang taat dan patuh terhadap peraturan  

dan kaedah atau norma yang ada. Hukuman disekolah diberikan kepada siswa 

yang melanggar kedisiplinan seperti hukuman bagi siswa yang tidak 

mengikuti upacara, hukuman bagi yang terlambat masuk sekolah, hukuman 

bagi yang tidak mengerjakan PR, hukuman bagi yang ribut di kelas dan 

hukuman bagi yang tidak menggunakan atribut sekolah. Hukuman-hukuman 

tersebut ada yang bersifat preventif artinya mencegah agar tidak terjadi 

pelanggaran dan ada yang represif yang artinya pemberian hukuman setelah 

terjadi pelanggaran. Kedua sistem hukuman tersebut tujuannya sama yaitu 

agar siswa disekolah patuh dan tertib saat belajar di lingkungan sekolah. 

Disiplin menurut pandangan secara umum diartikan sebagai  suatu 

proses menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dengan cara 

mengendalikan diri pribadi. Dalam lingkup pendidikan, disiplin akan 

memudahkan kelancaran segala kegiatan dan disiplin mampu menjadi kunci 

sukses bagi seseorang. Menurut Aulina (2013) disiplin merupakan sifat 
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sukarela dan sadar diri yang diajarkan oleh masyarakat kepada anak-anak 

mereka, dan menjadi panutan moral dalam berperilaku yang telah disetujui 

dan disepakati oleh masyarakat tersebut . Artinya, masyarakat dengan senang 

hati untuk berperilaku sesuai aturan yang berlaku tanpa ada unsur paksaan 

apapun. Menurut Tu’u (dalam Prasetyo, 2013) tujuan diterapkannya disiplin 

dilingkungan sekolah adalah memberikan tuntunan kepada siswa dalam 

memahami tuntutan di lingkungan sekolah. Harapannya, siswa dapat terbantu 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Disiplin memberikan 

batasan kepada siswa agar perilaku yang menyimpang dapat dihindari, 

sehingga siswa dapat menjauhi hal-hal yang menjadi larangan sekolah. Selain 

itu disiplin mampu menjadi penyeimbang siswa satu dengan siswa lainya. 

Mendorong siswa untuk bersikap dan berperilaku positif dan bermanaat bagi 

diri sendiri serta lingkungan sekitarnya. Mbiti (1984) mendefinisikan disiplin 

sebagai kapasitas yang memungkinkan individu untuk menggunakan suata 

alasan dalam membuat keputusan yang tepat bahkan ketika keinginan alam 

menarik kearah lain. (Joseph, 2016) 

Pemberian hukuman masih menarik untuk dibahas terutama 

pemberian hukuman fisik. Ternyata dalam prakteknya masih sering terjadi 

pemberian hukuman secara fisik kepada peserta didik, yang berakibat tidak 

langsung tetapi muncul beberapa tahun kemudian dalam masa perkembangan 

anak selanjutnya. Serta mengingat sangat pentingnya pemberian hukuman 

dalam mengelola suasana kelas agar menjadi lebih kondusif, untuk itu penulis 

bermaksud melakukan penelitian sejauh mana hubungan hukuman 
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mempengaruhi tingkat kedisiplinan pada siswa SMA AL ISLAM 1. Hal inilah 

yang mendorong peneliti untuk membahas masalah tersebut dalam judul: 

“HUBUNGAN HUKUMAN DENGAN KEDISIPLINAN PADA SISWA 

SMA AL ISLAM 1”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah: 

Mengetahui hubungan antara hukuman dengan kedisiplinan siswa 

SMA AL ISLAM 1. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana  hubungan antara hukuman dengan kedisiplinan pada siswa 

SMA AL ISLAM 1 dengan mengunakan uji statistik regresi linier? 

2. Apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan pada siswa SMA AL 

ISLAM 1? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuaan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara hukuman dengan kedisiplinan pada 

siswa SMA AL ISLAM 1. 
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2. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pada siswa SMA AL ISLAM 1. 

Penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung akan 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut 

adalah: 

1. Secara teoritis, Pengetahuan akan kedisiplinan dapat bertambah dengan 

adanya penelitian ini, secara khusus bagi peneliti dan secara umum bagi 

masyarakat. 

2.  Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Menjadi edukasi bagi orang tua wali siswa dan guru untuk 

mengajarkan kedisiplinan kepada siswa. 

b. Memberikan pemahaman tentang kedisiplinan kepada siswa untuk 

meningkatkan kesadaran berdisiplin. 

c. Menjadi tambahan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan 

dengan hubungan antara hukuman dengan kedisiplinan siswa. 

d. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perpustakaan 

dan peneliti selanjutnya yang ingin mengembangakan penelitian 

tersebut. 


