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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sidiknas) merumuskan tujuan pendidikan nasional yang harus 

digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU 

Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional 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”. Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu, dimaksudkan supaya 

pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga 

berkarakter yang nantinya akan lahir generasi penerus bangsa yang tumbuh 

dengan karakter berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. 

Pendidikan disetiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna 

mencapai tujuan pendidikan nasional dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta 

didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan 

berinteraksi dengan masyarakat. Rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi 



2 

 

dasar dalam pengembangan pendidikan karakter yang berpengaruh besar terhadap 

generasi muda penerus bangsa. 

  Menurut Kemendiknas (2010:1) mengungkapkan bahwa, pendidikan 

dianggap sebagai altenatif yang bersifat pencegahan (preventive). Fungsi 

pendidikan yang bersifat sebagai pencegah diharapkan dapat memperkecil dan 

mengurangi penyebab berbagai masalah karakter bangsa yang terjadi saat ini.  

Pendidikan merupakan cara yang paling tepat dalam mengatasi terkikis dan 

hilangnya karakter bangsa yang luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.  

  Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu 

berkompetisi dalam perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), 

sehingga pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan 

pendidikan karakter bangsa disetiap jenjang satuan pendidikan merupakan suatu 

keharusan karena bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai problem 

kebangsaan yang serius. Persoalan karakter bangsa saat ini menjadi sorotan 

masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan yang tertuang dalam 

berbagai tulisan media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media 

elektronik yang membahas tentang penyimpangan-penyimpangan dan kenakalan 

remaja khususnya pada tingkatan SMA.  

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang harus dikembangkan dan 

ditanamkan dalam satuan pendidikan, karena pendidikan karakter sebagai dasar 

pendidikan moral. Karakter sebuah bangsa sangat ditentukan oleh karakter 

individunya, karena individu merupakan unsur terkecil penyusun suatu bangsa. 
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Pendidikan pada hakekatnya adalah hal yang sangat penting untuk pembentukan 

karakter sebuah kemajuan suatu bangsa melalui generasi muda penerus bangsa. 

Peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib 

bangsa di kemudian hari. Karakter peserta didik yang terbentuk sejak dini akan 

berperan besar menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter peserta 

didik akan terbentuk dengan baik jika pendidikan karakter berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 Sekolah adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap 

pembentukan karakter pribadi anak (character building), karena itu peran dan 

kontribusi guru sangat penting dan dominan. Sebagai suatu lembaga, sekolah 

memiliki tanggung jawab moral melahirkan peserta didik yang cerdas dan 

berakhlak sebagaimana harapan orang tua (Koesoema, 2009:135). Pendidikan 

karakter bukan hanya diajarkan melalui mata pelajaran tersendiri yang berdiri 

sendiri, tetapi dapat berupa tata tertib sekolah. 

  Di sekolah banyak sekali ditemui komponen yang bisa menunjang 

pendidikan  karakter. Salah satu komponen sekolah yang bisa menunjang 

pendidikan karakter tersebut adalah tata tertib sekolah. Peraturan yang dibuat 

dalam tata tertib sekolah tidak hanya secara formal akan tetapi menuntut adanya 

penerapan  pendidikan karakter di dalamnya. Hubungan tersebut erat kaitannya 

dengan hakikat dan isi dari pembuatan peraturan. Penerapan nilai-nilai pendidikan 

karakter kepada peserta didik  diperlukan upaya yang optimal dalam rangka 

menegakkan tata tertib sehingga  pelaksanaan tidak hanya dalam artian penegakan 

peraturan saja akan tetapi didasari oleh pentingnya adanya pendidikan karakter. 
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Untuk menegakkan disiplin di sekolah perlu ditunjang oleh seperangkat 

peraturan yang mengikat. Seperangkat peraturan yang mengikat disebut dengan 

tata tertib sekolah. Menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah haruslah dimulai 

dari  sekolah itu sendiri, yakni kepala sekolah, guru, siswa, dan  unsur formal 

lainnya. Disiplin dan tata tertib merupakan dua hal yang saling terkait, sebab tata 

tertib pada dasarnya perangkat untuk menegakkan disiplin.  

 Kepatuhan terhadap tata tertib sekolah merupakan sebuah kesiapan yang  

harus ditanamkan kepada siswa di sekolah agar mempunyai  sikap dan perbuatan 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Hukuman dalam peraturan sekolah 

harus disususun dengan sangat hati-hati sesuai dengan berat ringannya tingkat 

palanggaran, dimulai dengan sebesar mungkin kelonggaran, dan kalau hendak 

menjatuhkan hukuman yang lebih berat harus betul-betul dipertimbangkan secara 

hati-hati.  

  Banyak anggapan dari peserta didik selama ini bahwa tata tertib sekolah 

hanya membatasi kebebasan mereka sehingga berakibat pelanggaran terhadap 

peraturan itu sendiri. Tanpa disadari bahwa kebebasan yang kurang bertanggung 

jawab akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan karakter 

kepada anak diawali saat mereka berada pada lingkungan keluarga terutama orang 

tua melalui proses sosialisasi norma dan aturan moral dalam keluarga sendiri serta 

lingkungan dekat pergaulan sosial anak. Kemudian saat anak masuk ke sekolah 

mulai diperkenalkan dan diajarkan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan dalam 

keluarga. Sekolah sebagai tempat sosialisasi kedua setelah keluarga serta tempat 

anak ditatapkan kepada kebiasaan dan cara hidup bersama yang lebih luas 
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lingkupnya serta ada kemungkinan berbeda dengan kebiasaan dan cara hidup 

dalam keluarganya, sehingga berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran 

karakter diri anak. 

  Warga sekolah diharapkan dapat mengembangkan pola sikap dan perilaku 

yang lebih disiplin dan produktif dengan adanya tata tertib sekolah. Dengan tata 

tertib sekolah tersebut, warga sekolah memiliki pedoman dan acuan dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kebijakan, program, 

dan kegiatan sekolah. Jika negara memiliki konstitusi, undang-undang, dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, maka sekolah memiliki tata tertib 

sekolah. 

Linkona dalam Fitri (2012:11-12), menyatakan bahwa ada sepuluh tanda 

kehancuran suatu bangsa yang berdampak pada karakter peserta didik, antara lain: 

(1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) penggunaan bahasa dan kata-

kata yang buruk; (3) pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan; (4) 

meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, seks bebas, dan 

lain-lain; (5) pedoman moral baik dan buruk semakin kabur; (6) etos kerja 

menurun; (7) rasa hormat kepada orang tua dan guru semakin rendah; (8) rasa 

tanggung jawab individu dan warga negara semakin rendah; (9) ketidakjujuran 

yang semakin membudaya; (10) adanya rasa curiga dan kebencian di antara 

sesama. 

Kemajuan IPTEK yang terjadi saat ini karena adanya era globalisasi. 

Kemajuan IPTEK telah menimbulkan revolusi dalam kehidupan manusia pada 

abad modern. Hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang luput dari 
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jangkauan kemajuan tersebut. Kemajuan IPTEK tersebut akan membawa 

perubahan besar dan tidak dapat terhindarkan. Dalam bidang komunikasi massa 

baik media cetak maupun elektronik (Azra, 2001:91). Kemajuan IPTEK tersebut 

berdampak pada akhlak peserta didik, jika tidak difilterisasi dengan baik akan 

menimbulkan dampak yang negatif pada karakter peserta didik di sekolah maupun 

di luar sekolah. 

Masalah-masalah kenakalan remaja yang terjadi sekarang ini jauh lebih 

banyak dan kompleks dibandingkan dengan masalah-masalah kenakalan remaja 

yang terjadi pada massa-massa sebelumnya. Remaja merupakan usia atau tahap  

seseorang mencari jati diri yang dilakukan melalui peniruan diri atau imitasi. 

Pergaulan remaja yang tanpa arah dan pengawasan terhadap tingkah laku mereka 

akan mempunyai kecenderungan mengarah pada pergaulan remaja yang negatif.     

Sering kita membaca, melihat, dan mendengar  dari media cetak dan elektronik 

berita yang menunjukan sikap yang tidak berlandaskan  pada  karakter yang luhur 

dan telah banyak menimpa sebagian anak bangsa. Masyarakat Indonesia yang 

terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam 

menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, 

bersikap toleran, dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi kelompok-

kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. 

   Banyaknya aksi kenakalan remaja yang menghiasi di halaman surat kabar 

dan acara kriminalitas di siaran televisi belakangan ini, menggambarkan 

kurangnya pendidikan karakter yang diterima dan pahami. Kenakalan remaja itu 

antara lain tawuran antar pelajar, coret-coret, dan perusakan pada sarana dan 
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prasarana umum, penyalahgunaan obat-obat terlarang, mabuk-mabukan, kebut-

kebutan liar di jalan raya, bahkan sudah ada indikasi yang menjurus kepada aksi 

kriminal seperti penjambretan, pencurian, dan lain-lain. Fenomena-fenomena ini 

tentu saja mengundang keperihatinan karena para pelakunya adalah sebagian 

masih usia remaja atau generasi penerus bangsa dan masih berstatus sebagai 

pelajar khususnya pada tingkat SMA. Selain fakta tersebut, terdapat fakta 

lapangan pada tata tertib SMA Negeri 2 Batu semester genap tahun ajaran 

2012/2013 dari hasil wawancara dengan guru tatib dan kesiswaan setiap harinya 

sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, 

diantaranya pelanggaran terhadap tata tertib sekolah seperti terlambat datang ke 

sekolah, bolos sekolah, keluar saat jam pelajaran, pemberian surat palsu, corat-

coret sarana dan prasarana sekolah, tidak mengenakan atribut sekolah dengan 

lengkap, dll.  

  Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penulis ingin menyoroti  

tentang implementasi tata tertib sekolah dalam menunjang pendidikan karakter. 

Maka dari uraian tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui tentang implementasi 

tata tertib sekolah dalam menunjang pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Batu. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tata tertib sekolah dalam menunjang pendidikan 

karakter di SMAN 2  Batu?  
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2. Apakah faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan tata tertib sekolah 

dalam menunjang pendidikan karakter di SMAN 2 Batu?  

3. Bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

pelaksanaan tata tertib sekolah dalam menunjang pendidikan karakter di 

SMAN 2 Batu?  

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tata tertib sekolah dalam menunjang 

pendidikan karakter di SMAN 2 Batu. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan tata 

tertib sekolah dalam menunjang pendidikan karakter di SMAN 2 Batu. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala-

kendala dalam pelaksanaan tata tertib sekolah dalam menunjang pendidikan 

karakter di SMAN 2 Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya 

perbendaharaan pengetahuan tentang implementasi tata tertib sekolah sebagai 

penunjang pendidikan karakter, yang nantinya akan sangat berguna dalam 

menambah wacana dalam dunia pendidikan. Kemudian diharapkan dapat 

menambah referensi Universitas Muhammadiyah Malang dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 
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Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi jurusan Civics Hukum PKn dalam 

implementasi pendidikan karakter di UMM, karena jurusan PKn memiliki peran 

yang sangat penting dalam pembinaan karakter mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan untuk dapat 

mengimplementasikan pembinaan karakter dalam dunia pendidikan. Selain itu 

agar penulis mengetahui seperti apa implementasi tata tertib sekolah dalam 

menunjang pendidikan karakter dan sebagai salah satu syarat penyusunan 

skripsi untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini berguna untuk melaksanakan tata tertib sekolah 

dalam menunjang pendidikan karakter dan menerapkan kebijakan-kebijakan 

sekolah dalam rangka meningkatkan pendidikan karakter khususnya kepada 

siswa. 

c. Bagi guru, penelitian ini beguna sebagai masukan dalam upaya meningkatkan 

dan mengembangkan pendidikan karakter terutama di sekolah. 

d. Bagi peserta didik, penelitian ini berguna sebagai motivasi untuk meningkatkan 

sikap dan tingkah lakunya dalam mematuhi semua tata tertib yang dibuat oleh 

sekolah dalam menunjang pendidikan karakter.  

e. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini berguna untuk memberikan referensi, 

pengertahuan, dan teori bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan implementsi tata tertib sekolah dalam menunjang 

pendidikan karakter. 
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E.  Batasan Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan keefektifan penelitian, maka 

peneliti membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tata tertib sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah 

peraturan yang ditetapkan sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa di SMAN 2 

Batu. 

2. Tata tertib sekolah dalam penelitian ini dibatasi pada tata tertib yang berlaku 

bagi siswa di SMAN 2 Batu. 

3. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai media 

dengan maksud atau tujuan mencapai pendidikan karakter  di SMAN 2 Batu. 

F. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman 

dalam menginterprestasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, maka 

perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Implementasi secara harfiah memiliki arti sebagai suatu kegiatan pelaksanaan 

atau penerapan (KBBI, 2008:548).  

2. Tata tertib sekolah adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati atau 

dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung 

dengan lancar (Hapsari, 2005:16). Selain itu ada dua pengertian tentang tata 

tertib yaitu: (1) tata tertib berarti peraturan-peraturan tang harus ditaati dan 

dilaksanakan; dan (2) tata tertib berarti disiplin. Pengertian tersebut secara 
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tegas memberikan gambaran bahwa tata tertib dan disiplin merupkan dua 

macaam komponen yang identik (KBBI, 2008:1458). 

3. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan 

mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka 

memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempratikkan dalam 

kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara (Wibowo, 2012:36). 

 

 


