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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya 

setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, 

suku, etnis, agama, dan gender. Negara Indonesia telah memiliki berbagai 

instrument hukum untuk mendukung hak anak atas pendidikan. Mulai dari 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C, pasal 28E, pasal 31 dan pasal 34. Lalu, 

ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara 

manusia dewasa dengan peserta didik serta tatap muka atau dengan menggunakan 

media dalam rangka memberi bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, 

dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar 

menjadi manusia yang bertanggung jawab. Proses pembelajaran sangat 

mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Jika proses pembelajaran 

dilakukan secara optimal dan baik maka output dari proses tersebut akan baik 

pula. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pertama, 

siswa. Siswa merupakan komponen utama dalam setiap proses pembelajaran, 

karena siswa subjek dan bukan objek dari pembelajaran. Pembelajaran tanpa 

siswa tidak mungkin akan berjalan (Ruslan, 2016:1). Hal-hal yang harus 

diperhatikan oleh pengajar dalam proses pembelajaran adalah minat, bakat, serta 
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kesulitan-kesulitan dalam menerima pelajaran. Jika para pendidik mengabaikan 

suatu hal tersebut, maka proses pembelajaran tidak akan optimal. 

Ruslan (2016:2) menyebutkan faktor yang kedua, adalah guru. Guru sebagai 

sumber informasi, guru mengelola kegiatan pembelajaran. Guru menjaga serta 

mengatur keserasian proses pembelajaran. Guru juga mengarahkan kegiatan, dan 

sebagai fasilitator. Guru juga dituntut menjadi contoh yang baik, dengan demikian 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan hal ini akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Ketiga, sarana dan prasarana pendidikan 

(fasilitas serta infrastruktur), dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah sebagai tempat 

berlangsungnya proses pembelajaran haruslah memadai, karena ketika sarana dan 

prasarana pendidikan kurang memadai, fasilitas-fasilitas di sekolah sangat 

terbatas, serta lokasi sekolah sangat berdekatan dengan keramaian, maka proses 

pembelajaran sangat tergganggu (Ruslan, 2016:2). 

Di era yang sangat sarat informasi dan teknologi, siswa ditantang untuk lebih 

memacu diri agar keberadaannya lebih berarti bagi kemajuan negara. Karena 

dengan disiplinlah kunci kesuksesan pendidikan dimasa yang akan datang (Tu’u, 

2004:37). Penerapan sistem disiplin dengan baik di sebuah instansi pendidikan 

maka akan memacu peserta didik untuk lebih termotivasi dalam berlomba-lomba 

menuju pendidikan yang lebih baik.  

Disadari atau tidak, sekolah dianggap tempat yang paling baik untuk 

mendidik anak dan menanamkan sikap (attitude) dan sifat (value) yang baik. 

Salah satunya yaitu, pendidikan kedisiplinan di sekolah. Disiplin merupakan 

bagian dari proses berkelanjutan pengajaran atau pendidikan. Disiplin adalah 

peraturan atau tata tertib yang diterapkan oleh sekolah, dan harus dipatuhi oleh 
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semua individu yang berada di lingkungan sekolah dan salah satunya siswa, 

karena disiplin merupakan salah satu entitas yang sangat penting dalam kehidupan 

sekolah. Seseorang akan terbiasa untuk hidup secara teratur dan tertib jika ia 

hidup dengan disiplin. 

Urgensi disiplin dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah setiap 

siswa akan tahu dan memahami urgensi dari hak dan kewajiban, hak dirinya dan 

kewajibannya terhadap orang lain. Disiplin juga dapat mendorong siswa 

melakukan hal yang baik dan benar dan dapat membantu mendorong siswa 

melakukan yang bermanfaat bagi dirinya dan umumnya bagi lingkungannya. 

Selanjutnya, ada pula akibat dari ketidakdisiplinan siswa antara lain tidak 

tercapainya target pembelajaran dan gagalnya penanaman nilai-nilai. Dalam target 

pembelajaran yang tidak tercapai, maka prestasi yang diharapkan pun tidak bisa 

didapat dan lebih buruk lagi, siswa tidak layak untuk dinaikkelaskan atau 

diluluskan. 

Setiap lembaga pendidikan memiliki tata aturan dalam rangka menegakkan 

disiplin baik bagi siswa, guru ataupun pegawai sekolah yang terus menerapkan 

kedisiplinan. SDN Purwantoro 2 Malang merupakan salah satu sekolah yang 

mengharapkan siswa-siswanya agar dapat menerapkan sikap disiplin dalam 

belajar karena disiplin merupakan kunci sukses belajar, akan tetapi pada 

kenyataannya masih ada siswa yang melanggar aturan tata tertib sekolah. 

Penyebab ketidakdisiplinan di sekolah adalah kurangnya kesadaran siswa. 

Peraturan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang 

diharapkan terjadi pada diri siswa. Antara peraturan dan tata tertib merupakan satu 
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kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan disiplin siswa dalam 

mentaati peraturan di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SDN Purwantoro 2 Malang kelas V B 

yang dilaksanakan  pada tanggal 21 Agustus 2017, tentang kedisiplinan siswa 

kelas V B sangat beraneka ragam. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kelas V 

B terhadap tata tertib sekolah seperti siswa menyontek, berkelahi, tidak 

menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, membuang sampah sembarangan, 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), keluar bangku saat jam pelajaran dan 

lain-lain.  Hasil wawancara dengan guru kelas adalah sekolah sudah melakukan 

upaya untuk menerapkan kedisiplinan siswa melalui tata tertib sekolah dengan 

cukup baik, terutama pada kelas V B. Hal tersebut dibuktikan dengan 

diumumkannya peraturan tata tertib sekolah pada saat setiap upacara bendera hari 

senin.  

Perilaku menyimpang siswa seperti halnya yang telah disebutkan tidak lain 

adalah hasil dari kurangnya sikap disiplin siswa di sekolah. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap tata tertib yang 

berlaku di sekolah yang tentunya itu akan sangat mempengaruhi kenyamanan dan 

keamanan siswa dalam belajar baik bagi yang melanggar maupun bagi siswa lain 

yang berada di lingkungan sekolah. Sekolah SDN Purwantoro 2 Malang juga telah 

menerapkan kegiatan ekstrakurikuler seperti karate, melukis, menari, dan 

pramuka. Tidak hanya itu, setiap hari sebelum melakukan kegiatan pembelajaran 

selalu membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Setiap hari jumat guru 

memberikan sebuah kotak amal di kelas bagi anak yang mau memberikan amal, 

hal ini dilakukan agar membiasakan anak untuk mempunyai rasa ingin memberi 
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(sedekah). Untuk sarana dan prasarana seperti ruang UKS perpustakaan, kantin, 

toilet yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki, LCD disetiap kelas, dan 

SDN Purwantoro 2 Malang siap mendisiplinkan siswa melalui tata tertib sekolah. 

Adapun tata tertib sekolah yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh siswa di 

SDN Purwantoro 2 Malang (dokumentasi tata tertib SDN Purwantoro 2 Malang 

2017), antara lain yaitu: 1) Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, 

khusus petugas piket 30 menit sebelumnya, 2) Melaksanakan 3S, (senyum, sapa, 

salam) di depan pintu gerbang setiap hari terhadap guru piket, 3) Berbaris dengan 

tertib sebelum masuk kelas dan 3S, 4) Berdo’a sebelum pelajaran pertama dimulai 

dan sesudah pelajaran terakhir selesai, 5) Berpakaian seragam sekolah yang bersih 

dan rapi (Senin dan Selasa: Seragam Putih Merah, Rabu dan Kamis: Seragam 

Batik, Jumat dan Sabtu: Seragam Pramuka), 6) Apabila waktu olahraga (harus 

memakai seragam olahraga), 7) Menjaga nama baik sendiri, orang tua dan 

sekolah, 8) Menghormati Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah, dan sesama 

teman, 9) Menyampaikan alasan yang dapat diterima apabila tiga hari berturut-

turut tidak masuk sekolah, 10) Meminta izin kepada Guru apabila meninggalkan 

kelas, 11) Mengikuti upacara bendera pada hari senin dan upacara lainnya (khusus 

yang petugas upacara memakai seragam putih-putih) lengkap, 12)Tidak boleh 

membawa HP, merokok, meminum minuman keras, menggunakan narkoba, 

membawa senjata tajam dan mencorat-coret dinding, 13) Memberitahu orang tua 

waktu pergi dan pulang sekolah, 14) Tidak boleh keluar halaman tanpa seizin 

guru selama jam belajar di sekolah. 

Kebiasaan yang baik dapat memberikan dampak positif khususnya dalam 

kedisiplinan siswa dalam mentaati peraturan yang telah disepakati sekolah. Selain 
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itu juga untuk mengantisipasi penyimpangan siswa sejak awal agar dapat 

ditangani sesegera mungkin. Kondisi sebagaimana di atas mendorong peneliti 

untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Peran Guru dalam 

Membina Kedisiplinan Siswa Kelas V Melalui Tata Tertib Sekolah di SDN 

Purwantoro 2 Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran guru dalam membina kedisiplinan siswa kelas V B melalui 

tata tertib sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membina kedisiplinan 

siswa kelas V B melalui tata tertib sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang? 

3. Bagaimana upaya guru dalam membina kedisiplinan siswa kelas V B melalui 

tata tertib sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Peran guru dalam membina kedisiplinan siswa kelas V B melalui tata tertib 

sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam membina kedisiplinan siswa kelas 

V B melalui tata tertib sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang 
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3. Upaya guru dalam  membina kedisiplinan siswa kelas V B melalui tata tertib 

sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kedisipinan dan tata 

tertib. 

b. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ilmu 

pendidikan khususnya disiplin dan tata tertib. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Sebagai panduan bagi para calon pendidik maupun pendidik dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

b. Bagi orang tua 

Sebagai acuan dalam pola asuh anak bagi orang tua. 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian yang tersusun dalam laporan tugas akhir ini 

diharapkan bisa menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pembinaan kedisiplinan siswa melalui tata tertib sekolah. 

 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan penelitian dalam 

penelitian ini yaitu: 
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1. Penelitian ini hanya dilakukan di SDN Purwantoro 2 Malang khususnya di 

kelas V B. 

2. Penelitian ini membahas tentang peran guru dalam membina kedisiplinan 

siswa melalui tata tertib sekolah. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur 

sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

2. Kedisiplinan merupakan kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan 

dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapa pun. 

3. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan 

formal maupun nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan 

tertentu.  

4. Tata tertib sekolah merupakan ketentuan atau peraturan-peraturan tentang 

kehidupan sekolah sehari-hari. Tata tertib sekolah disusun secara 

operasional guna mengatur tingkah laku dan sikap hidup siswa, guru dan 

karyawan administrasi. 

 

 

 

 


