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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Budaya sekolah menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap 

perkembangan peserta didik. Suasana sekolah yang penuh dengan kedisiplinan, 

kejujuran, kasih sayang akan menghasilkan karakter yang baik bagi semua warga 

sekolah. Suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik, pendidik dengan tenaga 

kependidikan, antara tenaga kependidikan dengan pendidik dan peserta didik, dan 

antar anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah disebut dengan budaya 

sekolah (Wiyani, 2013:99). Oleh karena itu, adanya interaksi yang baik antara peserta 

didik dengan pendidik dan tenaga kependidikannya dapat membentuk budaya sekolah 

yang baik pula.  

Pembentukan budaya sekolah dapat dilakukan melalui keteladanan, kegiatan 

spontan ketika guru mengetahui perilaku siswa yang kurang baik, dan pengondisian 

siswa di luar maupun di dalam kelas (Wiyani, 2013:100). Budaya sekolah sangatlah 

berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, jika suasana sekolah penuh 

dengan kedisiplinan, kejujuran, dan kasih sayang, maka sekolah tersebut dapat 

menghasilkan karakter yang baik dan budaya sekolah yang baik pula. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa suatu sekolah yang berbudaya akan menghasilkan karakter 

peserta didik yang tinggi.  
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Suatu sekolah yang mempunyai budaya sekolah yang baik tentu mempunyai 

beberapa unsur-unsur yang mendukung didalamnya. Menurut Ahyar (dalam 

Nurhidayati, 2012: 10) mengelompokkan unsur-unsur budaya sekolah dalam dua 

katagori, yakni unsur yang kasat mata/visual dan unsur yang tidak kasat mata. Unsur 

yang kasat mata (visual) terdiri dari visual verbal dan visual manual. Visual verbal 

meliputi:  1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, 2) kurikulum, 3) bahasa dan komunikasi, 

4) struktur organisasi, 5) upacara, 6) proses belajar mengajar, 7) peraturan, system 

ganjaran dan hukuman, 8) pelayanan psikologi sosial, 9) pola interaksi sekolah 

dengan orang tua. Unsur material visual  meliputi 1) fasilitas dan peralatan, 2) artifak 

dan tanda kenangan, 3) pakaian seragam.  

Bertolak belakang dari gambaran budaya sekolah, adanya palaksanaan 

peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah, harapan sekolah berkeinginan agar 

warga sekolah khususnya peserta didik dapat mematuhi tata tertib yang dibuat oleh 

sekolah. Kenyataan yang ada di sekolah banyaknya terdapat pelanggaran-pelanggaran 

tata tertib sekolah yang di lakukan oleh peserta didik, seperti tidak masuk sekolah 

tanpa izin, terlambat masuk ke kelas, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, memakai 

seragam tidak rapi, dan atribut seragam kurang lengkap. Meskipun mereka sudah 

mendapatkan teguran dan sangsi dari guru, namun mereka masih sering melakukan 

pelanggaran, seperti halnya yang dilakukan oleh peserta didik di SDN Sumberbanjar, 

Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan.  

SDN Sumberbanjar, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan mempunyai 

jumlah peserta didik dari kelas I sampai dengan kelas VI yaitu 140 anak. Dari jumlah 

peserta didik tersebut, banyak ditemukan peserta didik yang melakukan pelanggaran 



3 
 

 
 

disiplin tata tertib sekolah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kelas dan karakteristik 

peserta didik yang berbeda menyebabkan pemahaman yang berbeda juga. Sehingga 

menyebabkan bantuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah yang berbeda pula.  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin tata tertib di SDN Sumberbanjar, 

Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan masih kurang sebagai upaya 

pengembangan budaya sekolah. 

Di dalam kehidupan selalu terjadi interaksi sosial, begitu pula di sekolah 

terjadi interaksi sosial antara individu satu dengan individu yang lain, individu 

dengan kelompok, dan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dalam interaksi 

sosial tersebut ditemukan beberapa aturan yang terdapat di dalamnya. Aturan tersebut 

biasanya disebut dengan tata tertib. Tata tertib sekolah merupakan ketentuan-

ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sangsi 

terhadap pelanggarnya (Suryosubroto, 2004:81), agar kehidupan menjadi damai maka 

seluruh komponen individu maupun kelompok wajib menaati tata tertib yang telah 

dibuat bersama.  

Komponen-komponen sekolah wajib menaati tata tertib yang  telah di 

terapkan di sekolah. Adanya peraturan-peraturan itu antara lain adalah untuk 

menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial itu 

dapat dicapai. Kewajiban anggota baru bagi kelompok sosial adalah menyesuaikan 

diri terhadap peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian akan dapat menciptakan 

lingkungan sekolah yang tertib, damai dan dapat membentuk kedisiplinan siswa 

sebagai upaya pegembangan budaya sekolah. Jika salah satu warga  sekolah 

melanggar tata tertib tersebut maka mereka akan mendapatkan sanksi. 
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Menurut Sholihudin (2013: 63) mengungkapkan bahwa “Menegakkan tata 

tertib sekolah, diharapkan akan terbentuk siswa-siswa yang disiplin dan bertanggung 

jawab, sehingga masalah pelanggaran-pelanggaran   moral   yang  sering terjadi 

misalnya: datang terlambat, di kelas ramai, sering keluar sekolah pada waktu 

pelajaran tanpa ijin, dan sebagainya dapat ditekan seminim mungkin”. Untuk 

mewujudkan semua itu, perlu adanya formula khusus agar  tata tertib dapat dijalankan 

secara efektif dan efisien, dengan peraturan tata tertib yang baik dan sudah disetujui 

oleh semua elemen sekolah, juga dijalankan dengan benar, diharapkan dapat 

menciptakan situasi dan kondisi sekolah cukup kondusif. Situasi yang kondusif dapat 

membantu kegiatan belajar mengajar berlangsung tenang dan aman, sehingga siswa 

dapat mencapai prestasi yang optimal. 

Berkaitan dengan tata tertib sekolah adalah kedisiplinan, merupakan bagian 

penting dalam pendidikan di sekolah. Disiplin pada hakikatnya bukan hanya 

merupakan kepatuhan pada norma yang dipaksakan dari luar, melainkan kemampuan 

mengendalikan diri (self control) yang didasarkan pada keinginan untuk menciptakan 

keteraturan dan ketertiban di dalam kehidupan. Mulyasa (2012:26) menggungkapkan 

“Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggungjawab mengarahkan, berbuat baik, 

menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu mendisiplinkan 

peserta didik dengan kasih sayang, terutama disiplin diri(self-dicipline)”.Sehingga 

sebagai guru harus mengetahui karakter dari setiap peserta didiknya agar mendukung 

terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif . 

Pelaksanaan disiplin tata tertib pada suatu sekolah sangat berhubungan   

dengan budaya sekolah. Sejalan dengan pelaksanaan disiplin tata tertib yang baik, 
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maka suatu sekolah dapat dikatakan mempunyai budaya sekolah yang baik pula. 

Namun jika suatu sekolah masih mencerminkan unsur-unsur budaya sekolah yang 

kurang, maka sekolah tersebut dapat dikatakan kurang dalam mengembangkan 

budaya sekolahnya.  

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan disiplin tatatertib di sekolah mempunyai peranan yang sangat 

penting, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan 

Disiplin Tata Tertib sebagai Upaya Pengembangan Budaya Sekolah di SDN 

Sumberbanjar, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan disiplin tata tertib sebagai pengembangan budaya 

sekolah di SDN Sumberbanjar, KecamatanBluluk, Kabupaten Lamongan? 

2. Bagaimana upaya pendisiplinan tata tertib sebagai pengembangan budaya 

sekolah di SDN Sumberbanjar, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Mendeskripsikan pelaksanaan disiplin tata tertib sebagai pengembangan 

budaya sekolah di SDN Sumberbanjar, Kecamatan Bluluk, Kabupaten 

Lamongan.  

2. Mendekripsikan upaya pendisiplinan tata tertib yang dilakukan sebagai 

pengembangan budaya sekolahdi SDN Sumberbanjar, Kecamatan Bluluk, 

Kabupaten Lamongan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Memberikan gambaran bentuk indisipliner yang sering terjadi di sekolah dan 

mampu mencari solusi dari masalah tersebut. 

2. Bagi Siswa 

Untuk melatih anak agar perilaku kesehariannya sesuai dengan tata tertib yang 

ada di sekolah, sehingga anak dapat bersikap disiplin dengan tidak melanggar 

tata tertib sekolah.  

3. Bagi Peneliti 

Selayaknya sebagai calon guru dengan melakukan penelitian ini mampu 

mengetahui kondisi nyata di lapangan bukan hanya berdasarkan teoritis, 

sehingga nantinya ketika terjun mempunyai kesiapan untuk melaksanakan 

tugas. 


