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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disiplin merupakan kunci sukses bagi kegiatan belajar siswa di sekolah,

karena dengan disiplin maka setiap siswa akan menciptakan rasa nyaman serta

aman belajar bagi dirinya sendiri, sekaligus bagi siswa lain yang berada di

lingkungan sekolah. Disiplin tentu tidak akan muncul begitu saja pada diri siswa

tanpa didasari dengan penegakan peraturan yang efektif oleh pihak guru sekolah,

melalui penegakan peraturan yang berupa tata tertib sekolah secara baik dan

benar. Arikunto (2006) berpendapat bahwa : “ peraturan tata tertib merupakan

sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa”. Antara

peraturan dan tata tertib merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

sebagai pembentukan disiplin siswa dalam mentaati peraturan di kelas maupun di

luar kelas.

Disiplin di sekolah berorientasi pada kewajiban guru dalam mendidik

siswa dengan menanamkan disiplin pribadi yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Menyimak dan menyaksikan pemberitaan di media massa dan elektronik

akhir-akhir ini menggambarkan bahwa tingkat kedisiplinan siswa umumnya masih

tergolong memprihatinkan. Kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa

semakin bertambah dari waktu ke waktu. Kegunaan atau pentingnya disiplin bagi

diri siswa, yaitu : 1) Memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak

menyimpang 2) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan

tuntutan lingkungan 3) menjauhkan siswa melakukan hal-hal yang dilarang
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sekolah 4) mendorong siswa melakukan hal yang baik dan benar 5) peserta didik

belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat bagi

diri dan lingkungannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah aturan yang berlaku di sekolah

berupa penerapan disiplin siswa yaitu disiplin dalam berpakaian, kehadiran,

pengaturan waktu untuk belajar dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Salah satu upaya agar dilaksanakan oleh siswa adalah dengan pemberian

pelayanan bimbingan di sekolah, dengan pemberian layanan ini diharapakan siswa

dapat mematuhi peraturan atau siswa dapat berperilaku disiplin di sekolah. Di

sekolah yang tertib akan selalu menciptakan proses pembelajaran yang baik.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah dianggap barang biasa dan untuk

memperbaiki keadaan yang demikian tidak mudah. Hal ini diperlukan kerja keras

dari berbagai pihak untuk mengubahnya salah satunya adalah penerapan disiplin

yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, sehingga berbagai jenis pelanggaran

terhadap tata tertib sekolah dapat dicegah.

Menurut Sudrajat (2008) setiap siswa dituntut dan diharapkan untuk

berperilaku setuju dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya.

Perilaku, aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut dapat di

kelompokkan menjadi dua, yaitu : 1) kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap

berbagai peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, biasanya disebut

dengan disiplin siswa 2) peraturan, tata tertib dan berbagai ketentuan lainnya yang

berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah.
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Disiplin dalam sekolah merupakan salah satu kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh setiap siswa agar dapat tercapai tujuan belajar di sekolah. Hasil

observasi yang dilakukan oleh peneliti tanggal 26 November 2015, tentang

kedisiplinan siswa di sekolah kelas V SD Negeri Padang 01 Lumajang sangat

beraneka ragam. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kelas V SD Negeri

Padang 01 Lumajang terhadap peraturan yang berupa tata tertib sekolah beraneka

ragam seperti siswa bolos sekolah, menyontek, berkelahi, tidak menggunakan

atribut sekolah dengan lengkap, membuang sampah sembarangan, terlambat

datang ke sekolah dan lain-lain. Perilaku menyimpang siswa seperti halnya yang

telah disebutkan tidak lain adalah hasil dari kurangnya sikap disiplin siswa di

sekolah dan penegakan peraturan yang bisa dikatakan mungkin kurang efektif.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap

peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah yang tentunya itu akan sangat

mempengaruhi kenyamanan dan keamanan siswa dalam belajar baik bagi si

pelanggar maupun bagi siswa lain yang berada di lingkungan sekolah.

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini dilakukan untuk

mendapatkan informasi tentang kedisiplinan siswa di sekolah yang dilakukan oleh

peserta didik kelas V SD Negeri padang 01 Lumajang dalam kegiatan sehari-hari

di sekolah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Analisis

Kedisiplinan Siswa di SD Negeri Padang 01 Lumajang “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah ditemukan

maka permasalahan secara umum penelitian ini adalah :
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1. Bagaimana pelaksanaan kedisiplinan siswa dalam lingkungan SD Negeri

Padang 01 Lumajang?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat kedisiplinan yang ada di SD

Negeri Padang 01 Lumajang?

3. Bagaimana solusi untuk menangani kedisiplinan siswa di SD Negeri

Padang 01 Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kedisiplinan siswa dalam

lingkungan SD Negeri Padang 01 Lumajang.

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kedisiplinan siswa

yang ada di SD Negeri Padang 01 Lumajang.

3. Mendeskripsikan solusi menangani kedisiplinan siswa di SD Negeri

Padang 01 Lumajang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan analisis mengenai kedisiplinan

siswa di sekolah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, guru,

dan siswa.
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a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan

pembaharuan menyikapi masalah kedisiplinan di sekolah.

b. Bagi Guru

Dengan penelitian ini guru diharapkan mampu memahami dan menambah

pengetahuan dalam upaya meningkatkan pemahaman kedisiplinan siswa

terhadap tata tertib yang ada di sekolah.

c. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi siswa untuk

meningkatkan pemahaman kedisplinan dalam mentaati tata tertib.

E. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian

1. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah : penguasaan konsep diri siswa di sekolah,

penegakan peraturan, tingkat kedisiplinan.

2. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di SD

Negeri Padang 01 Lumajang

3. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Padang 01 Kabupaten Lumajang.

F. Definisi Istilah

a. Analisis

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap peristiwa yang bertujuan

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
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b. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Disiplin merupakan suatu keadaan

tertib, ketika orang-orang bergabung dalam suatu system tunduk pada

peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati.


