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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, sosial, maupun dalam kehidupan 

berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu  tak heran banyak para ahli 

pendidikan di Indonesia yang  selalu berusaha keras untuk meningkatkan 

mutu pendidikan, agar pendidikan yang selama ini berjalan, tidak ketinggalan 

dengan pendidikan negara lain. 

Tujuan Pendidikan Nasional mengambil inspirasi dari salah satu cita-

cita nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alenia keempat berbunyi:”... Pemerintah yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”(2006).  

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu cita-cita nasional di 

bidang pendidikan dapat diartikan mencetak manusia  Indonesia yang cerdas. 

Pengertian cerdas bukan hanya mampu mengetahui dan bisa melakukan 

sesuatu, tetapi Cerdas lebih mengarah kepada mengetahui serta mampu 

memilah mana yang baik dan benar dan mana yang buruk, dengan 

mengaplikasikan berupa pemikiran-pemikiran serta tindakan-tindakan yang 

baik dan menghindari pemikiran serta perbuatan-perbuatan buruk. Selain itu 

cerdas dapat diartikan memiliki kecerdasan untuk berkomunikasi, tunduk dan 

berbakti kepada yang Maha Kuasa, cerdas untuk jujur, cerdas untuk peduli 
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dan mengangkat derajat sesama, cerdas untuk menghindari anarkisme, cerdas 

memperbaiki citra bangsa, cerdas untuk mengolah segala sumber daya diri 

dan lingkungan untuk bisa dirasakan kegunamanfaatannya oleh seluruh 

bangsa. Intinya cerdas itu tidak mutlak hanya yang bisa diukur dengan angka-

angka pengetahuan akademik seperti hasil Ujian Nasional dan  bukan hanya 

diaplikasikan untuk memberantas buta huruf tetapi lebih ke dalam adalah 

memberantas buta hati dan buta moral. Oleh karena itu tujuan pendidikan 

nasionalpun tidak hanya menitikberatkan pada kecerdasan anak saja, tetapi 

lebih dari itu yakni : “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”. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tempat kegiatan belajar 

mengajar mempunyai misi mengembangkan ilmu pengetahuan kepada anak 

didik agar anak didik mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

secara optimal. Di sekolah banyak harta karun di dalamnya yang harus digali, 

di sana merupakan pilar utama dari gerakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Namun fakta mengatakan bahwa  mencapai tujuan 

pendidikan nasional bukanlah pekerjaan mudah karena masyarakat Indonesia 

mempunyai pola pikir yang berbeda-beda tentang pendidikan, ada yang 

berpendapat bahwa pendidikan itu penting, namun di sisi lain ada orang tua 

yang berpendapat bahwa pendidikan tidak penting sehingga ada orang tua 

tidak menyekolahkan anaknya dengan berbagai macam alasan, misalnya tidak 
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menyekolahkan anaknya karena tidak mempunyai biaya, tidak 

menyekolahkan anaknya karena setelah lulus sulit mencari pekerjaan, ada 

yang berpendapat dari pada sekolah lebih baik membantu pekerjaan orang tua.  

 Untuk menanggapi perbedaan pendapat tersebut Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 menegaskan bahwa:” 1) Setiap warga negara 

berhak mendapat pendidikan dan 2) Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dengan jelas dan 

tegas pada  ayat 1 menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia 

mempunyai hak penuh untuk mendapat pendidikan, bahkan seperti apa yang 

tertera dalam ayat 2, bahwa semua warga wajib mengikuti pendidikan dasar. 

Ditegaskan pula pada ayat dua bahwa pemerintah turut bertanggungjawab 

atas biaya pendidikan dasar yang diimplementasikan melalui dana BOS (biaya 

operasional sekolah). Harapan dari dana BOS adalah dapat meringankan 

beban orang tua siswa dan meringankan beban moral siswa yang masuk di 

jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jika 

orang tua, siswa, pendidik secara umum mendukung kebijakan pemerintah 

yang dituangkan dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 di atas, maka tujuan 

pendidikan nasional akan semakin mudah dicapai.  

Di atas disebutkan bahwa sekolah merupakan pilar utama dari gerakan 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, namun di lingkungan internal 

sekolah pun pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata tertib sekolah 

masih sering ditemukan yang merentang dari pelanggaran tingkat ringan 

sampai dengan pelanggaran tingkat tinggi, seperti : kasus bolos,  perkelahian, 
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nyontek, pemalakan, pencurian dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku 

lainnya. Masih banyaknya pelanggaran di internal sekolah akan menghambat 

pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

Untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di sekolah maka disiplin di 

sekolah perlu ditingkatkan.  Agar setiap sekolah mempunyai kedisiplinan 

yang tinggi, maka setiap sekolah diperlukan sebuah tim khusus yang 

menangani masalah kedisiplinan sehingga secara umum kedisiplinan akan 

membudaya di sekolah. Maksud kedisiplinan ditingkatkan agar siswa mampu 

belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bermanfaat 

baginya beserta lingkungannya, sehingga di lingkungan sekolah secara 

khusus dapat tercipta keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman 

terutama di kelas. Sri Esti Wuryani Djiwandono berpendapat bahwa untuk 

menciptakan kedisiplinan di kelas ada tiga langkah yaitu:” perencanaan, 

mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan, dan merespon secara tepat serta 

konstruktif ketika masalah timbul”(2002).  Perencanaan meliputi membuat 

aturan dan prosedurnya serta menentukan konsekuensi untuk aturan yang 

dilanggar. Selanjutnya menanamkan aturan pada diri siswa agar siswa tidak 

melanggar aturan dan langkah yang terakhir bagaimana guru menyikapi 

secara bijak jika ada pelanggran disiplin di kelas. 

Akhir-akhir ini setiap sekolah mulai berani menanamkan dan 

menerapkan kedisiplinan yang tinggi baik bagi guru maupun bagi siswa. 

Sekolah yang ingin diperhitungkan oleh masyarakat tidaklah lepas dari sejauh 

mana penerapan disiplin bagi siswa dalam seluruh aspek pelaksanaan 



 
 

5 
 

pendidikan.  Mereka akan lebih giat belajar dan memiliki motivasi yang 

tinggi untuk berkembang jika didukung oleh lingkungan yang kondusif 

melalui disiplin sekolah. Selama ini sekolah dikatakan serius dalam hal 

pembinaan kedisiplinan, jika dari sisi komitmen melaksanakan aturan-aturan 

menjadi hal yang diprioritaskan. Asumsi inilah yang menjadi faktor keinginan 

mereka dalam bekerjasama dengan pihak sekolah untuk bisa lebih berprestasi. 

Selain itu, image masyarakat terhadap sekolah akan terbangun dari 

pengamatan langsung mereka terhadap kondisi keseharian siswa yang belajar 

di sekolah itu. Jika para siswa di sekolah menunjukkan perilaku positif 

semisal datang tepat waktu, tidak membolos, berpakaian rapi, mengindahkan 

aturan, jika ada yang melanggar tata tertib langsung diadakan pembinaan 

berkelanjutan, maka mereka akan sangat senang  memilih sekolah tersebut 

menjadi tempat yang tepat bagi proses pendidikan anaknya. 

SMPN 1 Pangkur di masa mendatang diharapkan menjadi pilihan yang 

tepat bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya menjadi manusia 

yang cerdas, trampil, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Hal ini 

sesuai dengan visi SMP Negeri 1 Pangkur yakni Cerdas, Terampil, beriman, 

dan bertaqwa (dokumen KTSP, 2010). Untuk mencapai visi tersebut salah 

satu cara yang digunakan adalah meningkatkan kedisiplinan. Agar 

Kedisiplinan di SMP Negeri 1 Pangkur dapat meningkat maka dibentuklah 

Tim Penegak disiplin (TPD). Tim Penegak Disiplin yang dibentuk 

mempunyai dua tujuan yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek yaitu agar siswa terlatih dan 

terkontrol, misalnya siswa mau membuang sampah pada tempatnya, siswa 

tidak datang terlambat karena takut dihukum dan lain sebagainya. Sedangkan 

tujuan jangka panjangnya  adalah pembentukan pribadi yang memiliki 

pengendalian diri dan pengarahan diri. Tujuan panjang inilah yang 

diharapkan dengan sesungguhnya karena dengan berhasilnya tujuan ini anak 

dengan sadar mentaati tata tertib/aturan baik tata tertib di sekolah di rumah 

maupun di masyarakat walaupun tidak diawasi. 

      Hakikat penanaman disiplin di SMP Negeri 1 Pangkur adalah bentuk 

bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan moral 

individu/siswa. Selain itu disiplin akan memiliki pengendalian dan 

pengarahan diri serta menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-

kebiasaan tertentu dan membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu. Menurut 

Toto Tasmara dalam Yulita Rintyastini (2005).”Pribadi yang disiplin sangat 

berhati-hati dalam mengelola pekerjaan dan penuh dengan rasa 

tanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya”. Misalnya ulangan tidak 

menyontek karena menyontek akan merugikan diri sendiri, tidak merokok 

karena merokok akan mengganggu kesehatan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas faktor kedisiplinan memiliki peranan penting 

dalam peningkatan kualitas sekolah serta perbaikan nilai/moral siswa dengan 

meminimalisir perilaku negatif siswa dari pelanggaran tingkat ringan sampai 

dengan pelanggaran tingkat tinggi, seperti : kasus bolos, perkelahian, 

nyontek, pemalakan, pencurian dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku 
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lainnya. Tentu saja, semua itu membutuhkan upaya pencegahan dan 

penanggulanggan. Di sinilah arti penting penegakan disiplin dan dibentuknya 

Tim Penegak Disiplin di SMP Negeri 1 Pangkur. 

Agar pelaksanaan disiplin Di SMP Negeri 1 Pangkur dapat berjalan 

efektif maka diperlukan kerjasama beberapa orang guru dibantu pihak 

keamanan yang tergabung dalam sebuah tim yang disebut Tim Penegak 

Disiplin atau TPD yang bertugas merencanakan dan melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan pada peningkatan kedisiplinan siswa. Dengan 

dibentuknya Tim Penegak Disiplin akan lebih memudahkan pengontrolan 

siswa terhadap perilaku kesehariaannya di sekolah yang bertujuan 

mengarahkan mereka agar selalu berada pada koridor tata tertib dan 

mencegah terjadinya pelanggaran serta penyimpangan perilaku siswa.  

Tingkat kedisiplinan di SMP Negeri 1 Pangkur sebelum dibentuk tim 

penegak disiplin (TPD) tergolong kurang disiplin. Hal ini nampak pada data 

yang tertera di papan data guru BK menunjukkan adanya gejala yang sangat 

memprihatinkan. Pelanggaran disiplin yang berhasil di data guru BK 

hanyalah data yang bersifat umum bukan data pribadi. Data tersebut 

merupakan data pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran 

pemakaian seragam sekolah dan atribut yang dipakai siswa mulai hari Senin 

sampai dengan hari Sabtu.  

 Pelanggaran yang sering terjadi menurut data yang terpampang di 

papan data tersebut adalah Siswa tidak memakai dasi, tidak memakai topi, 

tidak memakai badge, tidak memakai ikat pinggang atau memakai ikat 
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pinggang tetapi tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, tidak memakai 

kaos kaki atau memakai tetapi tidak sesuai ketentuan, tidak memakai sepatu 

hitam dan baju tidak dimasukan atau tidak rapi, rambut panjang serta sering 

terlambat.  

Berdasarkan data pelanggaran tersebut, pada saat kepala sekolah 

mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan program sekolah di bulan Juli 2009, 

masalah pelanggaran tersebut diangkat sebagai salah satu agenda rapat yang 

dibicarakan. Salah satu keputusan rapat adalah akan dibentuknya Tim 

Penegak Disiplin atau yang disingkat TPD. Pada akhir bulan Agustus 2009 

diadakan rapat khusus yang membicarakan tentang Tim Penegak Disiplin 

yang meliputi pembentukan Tim Penegak Disiplin yang terdiri dari 12 orang, 

menyusun program TPD, mulai dari pengembangan tata tertib sekolah yang 

sudah ada, masalah-masalah yang dapat ditangani Tim Penegak Disiplin, 

sangsi-sangsi yang diberikan pada siswa  yang melanggar dan cara membina 

agar siswa mulai menyadari pentingnya ada tata tertib sekolah sampai 

dengan cara pengadministrasian. 

Setelah komponen-komponen yang diperlukan dalam Tim Penegak 

Disiplin atau TPD dirasa sudah siap, Kepala Sekolah membuat surat 

keputusan Nomor 422/273/404.101.16.P01/2009 tertanggal 9 Nopember 

2009 tentang susunan Tim Penegak Disiplin SMP Negeri 1 Pangkur. 

(lampiran I). Sejak adanya surat keputusan kepala sekolah tersebut Tim 

Penegak Disiplin atau TPD mulai melaksanakan tugasnya. 
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      Kali pertama yang dilakukan TPD adalah sosialisasi program TPD kepada 

Siswa, kepada para guru, dan orang tua siswa. Kemudian yang kedua 

melakukan operasi di kelas mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Hasil 

operasi 90% anak putra melanggar kedisiplinan sedangkan anak putri 30% 

yang melanggar kedisiplinan. Tim Penegak Disiplin hanya mengingatkan dan 

memberi tahu pelanggaran yang dilakukan sambil memberi pesan ”jangan 

diulangi”. Kegiatan TPD terus dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan 

hal ini dimaksudkan agar tidak terbaca oleh siswa. Hasil kerja dari TPD 

semakin lama semakin nampak hal itu ditunjukkan pada semakin menurunnya 

siswa yang melanggar disiplin 

Dari uraian di atas maka penulis akan mendiskripsikan  tentang 

pelaksanaan program Tim Penegak Disiplin melalui penelitian dengan judul 

“Implementasi kebijakan Sekolah tentang Tim Penegak Disiplin di SMP 

Negeri 1 Pangkur Kabupaten Ngawi” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi kebijakan sekolah tentang pelaksanaan 

program kerja Tim Penegak Disiplin di SMP Negeri 1 Pangkur Ngawi ?.  

2. Bagaimana Dampak Tim Penegak Disiplin (TPD) terhadap tingkat 

kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Pangkur Ngawi?. 

3. Apakah Hambatan yang muncul pada pelaksanaan Tim Penegak Disiplin 

(TPD) di SMP Negeri 1 Pangkur Ngawi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan tentang implementasi kebijakan sekolah tentang 

pelaksanaan program kerja Tim Penegak Disiplin di SMP Negeri 1 

Pangkur Ngawi.  

2. Untuk mengetahui dampak Tim Penegak Disiplin (TPD) terhadap tingkat 

kedisiplinan siswa SMP Negeri 1 Pangkur Ngawi. 

3. Untuk mengetahui hambatan yang muncul pada pelaksanaan Tim Penegak 

Disiplin (TPD) di SMP Negeri 1 Pangkur Ngawi. 

1.4 Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat secara teoritik 

Menambah khasanah penelitian kebijakan di tingkat sekolah, 

sehingga diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan tentang teori 

kebijakan pendidikan dalam implementasinya di sekolah.  

2. Manfaat secara praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi siswa yaitu setiap tindakannya teridentifikasi sehingga 

siswa berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan 

peraturan tata tertib sekolah. 

2. Manfaat bagi guru yaitu lebih mudah dalam menjalankan tugasnya 

karena jika siswa memiliki budaya disiplin prestasi meningkat. 

3. Manfaat bagi orang tua siswa atau komite sekolah yaitu : dapat 

mengetahui pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan oleh putra – 
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putrinya, karena setiap pelanggaran teridentifikasi dan dicatat oleh 

petugas, sehingga orang tua bersama guru dapat memantau dengan 

mudah dan ikut serta menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh 

siswa. 

4. Manfaat bagi wali kelas yaitu : mendapat masukan yang penting 

untuk pengisian raport kepribadian siswa.  

5. Manfaat bagi kepala sekolah yaitu : sebagai asesmen bagi kepala 

sekolah dalam mengambil keputusan kebijakan sekolah.  

6. Manfaat bagi sekolah yaitu : Sebagai bahan pertimbangan 

mengevaluasi pelaksanaan Program Tim Penegak Disiplin sekaligus 

sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki program TPD yang 

lebih efektif dan efisien. 

1.5 Batasan Istilah 

      Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini, perlu dikemukakan penjelasan beberapa istilah 

yaitu : 

1. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan 

ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan 

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 
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perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn,1975). 

2. Penegakan disiplin adalah tekanan atau peraturan-peraturan yang 

mempunyai tujuan yaitu membentuk dirinya agar dapat menjadi manusia 

yang berkualitas ketaatan atau kepatuhan pada aturan dan tata tertib 

sekolah (Lestari 1984), Menurut Purwodarminto (1988) “Disiplin adalah 

latihan-latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala 

perbuatannya selalu mentaati tata tertib di sekolah atau kemiliteran.” 

3. Tim Penegak disiplin yang disingkat TPD merupakan tim khusus yang 

dibentuk dalam suatu musyawarah khusus yang mempunyai tugas dan 

wewenang tertentu yang berkaitan dengan penegakan disiplin siswa. 

4. Dampak kebijakan menurut Dunn (2000)  bahwa pemantauan 

merupakan salah satu prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk 

memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan. 

5. Hambatan adalah Halangan, rintangan atau membuat sesuatu menjadi 

lambat atau tidak lancar. 

 


