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Abstrak : Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan persepsi orang tua terhadap kekerasan 

guru di sekolah.tingkat SMP yaitu SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Malang. Tingkat 

kekerasan dilihat pandangan orang tua terhadap sikap guru dalam memberi hukuman yang guru 

berikan kepada siswa dan tingkat intensitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

Subyek penelitian ini adalah siswa SMP dan orang tua siswa. Untuk siswa SMP dipilih 1 kelas 

siswa SMP kelas VIII dari 4 SMP yang ada di Kota Malang. 4 Sekolah yang dipilih adalah 2 

sekolah SMP Negeri dan 2 sekolah SMP Swasta. SMP Negeri yang dipilih yaitu SMP Negeri 4 

dan SMP Negeri 20. SMP Swasta yang dipilih adalah SMP PGRI 3 dan SMP Muhammadiyah 1. 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode kuantitatif melalui pengisian kuesioner. Data 

kuesioner yang telah diisi siswa dan orang tua siswa dianalisis secara deskriptif. Langkah – 

langkah penelitian ini meliputi identifikasi masalah, observasi ke sekolah, pembagian kuesioner, 

dan analisis data kuesioner, dan analisis data kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa umumnya persepsi orang tua terhadap hukuman yang diberikan oleh guru pada 

siswa adalah sebagai salah satu bentuk pendisiplinan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya respon 

yang diberikan oleh orang tua melalui angket yang dibagikan.   

 

Kata Kunci : Kekerasan, Guru, Persepsi Orang Tua 

 

PENDAHULUAN 

Kedisiplinan siswa sangat penting 

dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Kegiatan pengajaran oleh guru jelas akan 

terganggu jika siswa tidak disiplin dan 

sering melanggar peraturan. Penegakan 

kedisiplinan juga sangat diperlukan dalam 

rangka pencapaian tujuan pembelajaran. 

Kedisiplinan jelas berpengaruh dalam 

prestasi belajar dan motivasi siswa. 

(Haryono, 2016).  

Kedisiplinan siswa jelas 

merupakan tanggung jawab bersama 

antara pihak sekolah dengan orang tua. 

Menurut Fiana, Dahamis, dan Ridha 

(2013) serta Masruroh (2009). Pihak 

sekolah sudah tentu guru yang mengajar di 

kelas yang paling utama, tetap guru tidak 

sendirian, karena pihak bimbingan dan 

konseling juga berpengaruh dalam 

mendisiplinkan siswa. Selain pihak 

sekolah, peran orang tua juga sangat 

diperlukan. Selain di sekolah, waktu 

belajar anak juga tak jarang ketika berada 

di rumah. Peran orang tua tersebut 

seringkali kurang disadari oleh orang tua 

siswa, padahal terdapat pengaruh positif 

antara kerjasama orang tua dengan guru 

terhadap kedisiplinan siswa khususnya 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

(Hidayat, 2013). 

Dalam penegakan kedisiplinan, 

banyak hal yang dilakukan pihak sekolah 

dan orang tua seperti memperbanyak 

aktifitas siswa, mendidik dengan keras, 

memberi banyak peraturan, dan memberi 

hukuman pada siswa. Menurut Ardi 

(2012), Pemberian hukuman secara umum 

berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa 

dalam belajar di sekolah. Dari pengaruh 

tersebut, dapat diasumsikan bahwa 

semakin banyak siswa dihukum guru, 

maka hal itu menunjukkan bahwa semakin 

siswa tidak disiplin di sekolah.  
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SMP Negeri dan SMP Swasta 

memiliki perbedaan dalam hal kemampuan 

siswa, minat belajar dalam olahraga 

(Saputro, 2013), guru, sarana, prasarana, 

dan juga dukungan dana. Siswa SMP 

Swasta umumnya memiliki kemampuan 

yang kurang dibandingkan siswa SMP 

Negeri, sehingga hukuman yang diberikan 

guru ke siswa maupun intensitasnya tentu 

terdapat perbedaan. 

Masalah yang sering terjadi adalah 

ketidakpahaman masyarakat dalam 

memaknai peran, tugas, dan fungsi guru 

dalam melaksanakan kegiatan profesional 

pendidikan. Banyaknya kasus guru yang 

diperkarakan akibat mendisiplinkan siswa 

menunjukkan bahwa orang tua tidak 

paham dengan tugas dan fungsi guru, 

sehingga lebih cenderung mengedepankan 

emosi dalam bentuk kemarahan dan 

kekerasan hanya berdasarkan pernyataan 

dari anak (siswa). Padahal menurut 

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 

tentang Guru Pasal 39 ayat (1) menyatakan 

bahwa guru memiliki kebebasan 

memberikan sanksi kepada siswanya yang 

melanggar norma agama, norma 

kesusilaan, norma kesopanan, peraturan 

tertulis maupun tidak tertulis yang 

ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan 

pendidikan, dan peraturan perundang-

undangan dalam proses pembelajaran yang 

berada dibawah kewenangannya. Pada 

ayat (2) dikatakan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

teguran dan/atau peringatan, baik lisan 

maupun tulisan, serta hukuman yang 

bersifat mendidik sesuai dengan kaidah 

pendidikan, kode etik guru, dan peraturan 

perundang-undangan.  

Berangkat dari permasalahan 

tersebut, perlu kiranya memahami persepsi 

orang tua sebagai pihak yang 

memasrahkan sepenuhnya putra/putrinya 

ke sekolah. Pemahaman terhadap persepsi 

orang tua dan siswa sangat perlu dilakukan 

karena hal tersebut penting untuk 

mensinergikan peran serta masyarakat 

dalam mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan nasional. 

Rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana persepsi orang tua 

terhadap kekerasan guru di sekolah dalam 

mendisiplinkan siswa. Penelitian ini 

bertujuan mendiskripsikan persepsi orang 

tua terhadap kekerasan guru di sekolah 

dalam mendisiplinkan siswa SMP Negeri 

dan Swasta. 

 

METODE 

Penelitian ini berjenis penelitian 

deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif 

diperoleh melalui observasi dan akan 

dianalisis secara deskriptif. Subjek 

penelitian ini adalah siswa SMP dan orang 

tua siswa SMP Negeri dan SMP Swasta. 

Metode pemilihan sekolah menggunakan 

purposive sampling. SMP yang dipilih 

adalah 2 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta. 

2 SMP Negeri yaitu SMPN 4 yang 

mewakili kecamatan Lowokwaru dan 

SMPN 20 yang mewakili kecamatan 

Blimbing. Untuk 2 SMP Swasta yaitu 

SMP PGRI 3 yang mewakili kecamatan 

Sukun dan SMP Muhammadiyah 1 yang 

mewakili kecamatan Klojen.  

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar angket dan 

wawancara. Lembar angket diberikan 

kepada siswa dan orang tua siswa. Data 

wawancara digunakan untuk mendata 

hukuman apa saja yang umumnya diterima 

oleh siswa. Hukuman yang diterima siswa 

dan intensitasnya digunakan untuk 

meninjau sejauh mana kedisiplinan siswa. 

Jika siswa disiplin, diasumsikan bahwa 

pasti siswa jarang atau bahkan tidak 

pernah menerima hukuman dari guru, dan 
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jika siswa cenderung tidak disiplin maka 

sudah pasti nampak dari hukuman apa 

yang pernah dan sering siswa terima dari 

guru.  

Tahapan penelitian yang dilakukan 

yaitu: 1) identifikasi masalah, 2) observasi 

ke sekolah, dan 3) pembagian kuesioner, 

dan (4) analisis data kuesioner. Pada 

identifikasi masalah dilakukan untuk 

melihat masalah apa yang terjadi pada 

siswa pada jenjang pendidikan SMP. Hasil 

dari proses identifikasi masalah adalah 

tingkat kedisiplinan siswa SMP, baik SMP 

Negeri maupun SMP Swasta yang secara 

umum masih rendah. Observasi ke sekolah 

dilakukan untuk menentukan kelas yang 

akan menjadi subyek penelitian sekaligus 

melihat aktifitas siswa dan menelusuri 

hukuman-hukuman apa saja yang biasa 

siswa peroleh jika tidak disiplin. 

Pembagian kuesioner dilakukan pada 1 

kelas yang menjadi subyek penelitian. 

Pemilihan kelas menggunakan simple 

random sampling. Setelah data terkumpul, 

dilakukan analisis data kuesioner dengan 

analisis deskriptif.  

Analisis data penelitian yang akan 

dilakukan menurut Miles dan Hubberman 

yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, 

dan 3) penarikan kesimpulan. Reduksi data 

dilakukan untuk menajamkan data dan 

memilih hal-hal yang pokok. Mereduksi 

data dilakukan dengan merangkum 

temuan-temuan penelitian. Data yang 

direduksi adalah data kuesioner siswa yang 

jawabannya tidak sesuai dengan yang 

semestinya. Beberapa siswa salah 

menafsirkan maksud pertanyaan yang 

terdapat di dalam kuesioner. Penyajian 

data dilakukan setelah mereduksi data 

sehingga informasi dapat ditarik 

kesimpulan. Tahap terakhir menganalisis 

data adalah menarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses penggambaran persepsi 

orang tua terhadap kekerasan guru di 

sekolah diawali dengan proses identifikasi 

masalah yang diperoleh yaitu kurangnya 

tingkat kedisiplinan siswa SMP di Kota 

Malang. Hasil identifikasi masalah yang 

diperoleh yaitu kurangnya tingkat 

kedisiplinan siswa SMP di Kota Malang 

yang ditunjukkan dari hasil wawancara 

yang dilakukan kepada beberapa guru dan 

siswa. Dari hasil wawancara juga 

diperoleh bahwa umumnya hukuman yang 

diterima siswa jika tidak disiplin adalah 

(1) Dipukul Guru, (2) Dijewer, (3) Dicubit, 

(4) Dihukum lari, (5) Dihukum dijemur di 

Lapangan, (6) Dimarahi/Dibentak (7) 

Diasingkan di kelas. Setelah masalah 

diketahui, dilanjutkan dengan melakukan 

observasi di sekolah untuk mempertajam 

informasi yang sebelumnya telah 

didapatkan dan juga untuk menentukan 

sekolah yang akan menjadi subyek 

penelitian dan juga untuk menindaklanjuti 

informasi yang didapat saat wawancara 

mengenai hukuman bagi siswa yang tidak 

disiplin di Sekolah. Dalam menentukan 

sekolah yang akan menjadi subyek 

penelitian, dilakukan observasi ke 

beberapa sekolah yang ada di Kota Malang 

yang terbagi menjadi 5 kecamatan yaitu 

kecamatan Blimbing, kecamatan 

Lowokwaru, kecamatan Klojen, 

kecamatan Sukun, dan kecamatan 

Kedungkandang. Pada pemilihan sekolah, 

didasarkan pada kondisi sosial dan 

ekonominya. Secara umum kondisi 4 

kecamatan yaitu Sukun, Blimbing, Klojen, 

dan Lowokwaru hampir sama, yaitu 

daerah yang dekat dengan pusat kota serta 

lebih ramai dibandingkan kecamatan 

Kedungkandang yang relative agak jauh 

dari pusat kota serta letak daerah yang 

cenderung sepi dan berbukit karena 
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terletak di dekat gunung Buring. Dari 

pertimbangan homogenitas tersebut, 

dipilih 4 kecamatan yang menjadi sasaran 

penelitian dan subyek penelitian diambil 

sekolah yang mewakili 4 kecamatan 

tersebut. Dipilihlah SMPN 20 yang 

mewakili kecamatan Blimbing, SMPN 4 

yang mewakili kecamatan Lowokwaru, 

SMP Muhammadiyah 1 yang mewakili 

kecamatan Klojen, dan SMP PGRI 3 yang 

mewakili kecamatan Sukun. Dari sini akan 

dibandingkan antara SMPN 4 dan SMPN 

20 selaku SMP Negeri dengan SMP 

Muhammadiyah 1 dan SMP PGRI 3 yang 

merupakan SMP Swasta. 

Berdasarkan hasil observasi juga 

diperoleh informasi tentang hukuman-

hukuman yang diterima siswa di sekolah 

yang dibagi menjadi dua bagian yaitu 

hukuman fisik dan hukuman non fisik. 

Data tersebut menjadi kisi-kisi dari 

kuesioner yang akan diberikan pada siswa. 

Materi yang akan dimasukkan pada 

kuesioner adalah macam-macam hukuman 

yang pernah diterima siswa. Poin pertama 

adalah mengukur tingkat kedisiplinan 

siswa ditinjau dari hukuman yang diterima 

siswa berupa hukuman fisik dan poin 

kedua adalah ditinjau dari hukuman non 

fisik yang diterima siswa. Selain melihat 

jenis hukuman yaitu fisik dan non fisik, 

juga diperhatikan intensitas atau tingkat 

keseringan para siswa memperoleh 

hukuman oleh guru. Intensitas ini dibagi 

menjadi 5 tingkat keseringan, yaitu (1) 

yaitu “Tidak Pernah”, (2) yaitu “Jarang”, 

(3) yaitu “Kadang – kadang “, (4) yaitu 

“Sering”, dan (5) yaitu “Sering Sekali”. 

Dari tingkat intensitas menerima hukuman, 

dapat diketahui sejauh mana tingkat 

keseringan siswa melanggar peraturan 

guru atau sekolah. Semakin sering 

melanggar peraturan maka menunjukkan 

bahwa semakin tidak disiplin, begitu juga 

sebaliknya, jika tidak pernah dihukum 

guru, dapat diasumsikan bahwa siswa 

tersebut disiplin di sekolah. 

Pembagian kuesioner dilakukan 

pada 4 sekolah tingkat SMP di Kota 

Malang yaitu SMPN 4, SMPN 20, SMP 

PGRI 3, dan SMP Muhammadiyah 1. Dari 

setiap sekolah dipilih satu kelas secara 

acak sebagai responden. Dari SMPN 4 

dipilih satu kelas yang berisi 32 siswa, dari 

SMPN 20 dipilih satu kelas berisi 36 

siswa, dari SMP PGRI 3 kelas responden 

berisi 27 siswa, dan dari SMP 

Muhammadiyah 1 berisi 14 siswa. 

Kuesioner diberikan pada sekitar satu jam 

pertemuan tatap muka yang berisi 

pengantar, kegiatan inti, dan penutup. 

Pertemuan tatap muka dilaksanakan pada 4 

hari dibulan Agustus 2017.  

Pertemuan tatap muka berisi 

kegiatan pengantar, yaitu perkenalan diri 

dan aktifitas kepada siswa di kelas. 

Kegiatan pengantar berlangsung sekitar 10 

menit dan dilanjutkan oleh kegiatan inti 

yaitu pembagian kuesioner yang langsung 

diisi oleh siswa.  Kegiatan ini berlangsung 

sekitar 30 hingga 45 menit. Pertemuan ini 

ditutup dengan pengecekan kuesioner yang 

berlangsung sekitar 5 sampai 10 menit.  

Analisis data kuesioner dilakukan 

untuk mengetahui simpulan yang bisa 

diperoleh dari jawaban kuesioner para 

siswa. Kuesioner dianalisis secara 

deskriptif dengan menghitung frekuensi 

jawaban pada tiap pertanyaan di kuesioner. 

Data kuesioner hasil observasi akan 

dibandingkan antara SMP Negeri dengan 

SMP Swasta, yang berarti SMPN 4 

dibandingkan dengan SMP PGRI 3 dan 

SMPN 4 dengan SMP Muhammadiyah 1 

kemudian SMPN 20 dibandingkan dengan 

SMP PGRI 3 dan SMP Muhammadiyah 1. 
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Hasil Observasi 32 siswa SMPN 4, 

diperoleh informasi bahwa secara umum 

siswa SMPN 4 tidak pernah dihukum 

guru, hal ini ditunjukkan oleh pertanyaan 

(a), (b), (d) pada hukuman fisik dan 

hukuman psikis poin (d) diketahui hampir 

seluruh siswa menjawab tidak pernah yang 

dapat dilihat dari persentase siswa yang 

pernah dihukum mencapai lebih dari 90%. 

Hal yang sama dapat dilihat pada SMP 

Negeri berikutnya yaitu SMPN 20. Dari 36 

siswa SMPN 20, diperoleh informasi yang 

sama bahwa secara umum siswa SMPN 20 

tidak pernah dihukum guru, yang 

ditunjukkan oleh jawaban siswa pada 

hampir semua pertanyaan tentang 

kekerasan fisik dan psikis terdapat lebih  

dari  siswa yang menjawab tidak 

pernah dihukum. Hanya 1 poin saja yaitu 

pertanyaan tentang hukuman psikis poin 

(b) saja yang hasilnya berbeda. 

Jika dibandingkan dengan jawaban 

siswa SMP Swasta, nampak terdapat 

perbedaan jawaban yang cukup signifikan. 

Dari 27 siswa SMP PGRI 3 diperoleh 

informasi secara umum siswa SMP PGRI 

3 pernah dihukum guru. Hal tersebut dapat 

dilihat pada jawaban pertanyaan poin (a), 

(b), (c), (d) terkait hukuman fisik dan poin 

pertanyaan (b) justru menunjukkan bahwa 

separuh lebih siswa pernah dihukum oleh 

guru, yang dapat dilihat dari persentase 

jawaban “tidak pernah” yang rata-rata 

kurang dari 50% dan sisanya menjawab 

pernah meski hampir semua pada kategori 

“jarang”. Hal yang sama juga dapat dilihat 

dari hasil kuesioner SMP Swasta lainnya 

yaitu siswa SMP Muhammadiyah 1 

(SMPM 1). Dari hasil 14 siswa SMPM 1 

diperoleh informasi bahwa secara umum 

siswa SMPM 1 pernah dihukum guru. Hal 

tersebut dapat dilihat dari jawaban 

kuesioner siswa pada pertanyaan poin (a), 

(b), (c), (e) tentang hukuman fisik dan 

pertanyaan poin (b) yang persentasenya 

lebih dari 50% pernah menerima 

hukuman.

 

Tabel 1. Hasil Kuesioner Siswa SMP Muhammadiyah 1 Malang (N=14) 

Nomor dan Isi Pertanyaan Frekuensi 

1 2 3 4 5 Jumlah 

Kekerasan Fisik  

a. Dipukul 5 6 3 0 0 14 

b. Dijewer 4 7 3 0 0 14 

c. Dicubit 2 5 7 0 0 14 

d. Dihukum lari 7 5 2 0 0 14 

e. Dihukum push-up 6 6 2 0 0 14 

f. Dihukum berjemur 13 1 0 0 0 14 

Kekerasan Psikis  

a. Diejek teman 8 4 2 0 0 14 

b. Dibentak Guru 1 7 5 1 0 14 

c. Diancam Guru 10 2 1 1 0 14 

d. Dikucilkan atau diasingkan 14 0 0 0 0 14 

 

 

 

 

 

 

 



669 
 

 

Tabel 2. Hasil Kuesioner Siswa SMP PGRI 3 Malang (N=27) 

Nomor dan Isi Pertanyaan Frekuensi 

1 2 3 4 5 Jumlah 

Kekerasan Fisik  

a. Dipukul 11 16 1 0 0 27 

b. Dijewer 9 14 4 0 0 27 

c. Dicubit 6 16 3 1 1 27 

d. Dihukum lari 13 11 1 2 0 27 

e. Dihukum push-up 18 7 2 0 0 27 

f. Dihukum berjemur 26 1 0 0 0 27 

Kekerasan Psikis  

a. Diejek teman 19 5 3 0 0 27 

b. Dibentak Guru 9 13 5 0 0 27 

c. Diancam Guru 17 9 1 0 0 27 

d. Dikucilkan atau diasingkan 25 1 1 0 0 27 

 

Tabel 3. Hasil Kuesioner Siswa SMPN 20 Malang (N=36) 

Nomor dan Isi Pertanyaan Frekuensi 

1 2 3 4 5 Jumlah 

Kekerasan Fisik  

a. Dipukul 33 3 0 0 0 36 

b. Dijewer 23 8 5 0 0 36 

c. Dicubit 25 9 2 0 0 36 

d. Dihukum lari 21 12 3 0 0 36 

e. Dihukum push-up 25 6 5 0 0 36 

f. Dihukum berjemur 32 3 1 0 0 36 

Kekerasan Psikis  

1. Diejek teman 30 5 1 0 0 36 

2. Dibentak Guru 11 21 4 0 0 36 

3. Diancam Guru 34 2 0 0 0 36 

4. Dikucilkan atau diasingkan 34 2 0 0 0 36 

 

Tabel 4. Hasil Kuesioner Siswa SMPN 4 Malang (N=32 

Nomor dan Isi Pertanyaan Frekuensi 

1 2 3 4 5 Jumlah 

Kekerasan Fisik  

a. Dipukul 31 1 0 0 0 32 

b. Dijewer 29 3 0 0 0 32 

c. Dicubit 23 7 2 0 0 32 

d. Dihukum lari 31 0 1 0 0 32 

e. Dihukum push-up 21 10 1 0 0 32 

f. Dihukum berjemur 27 5 0 0 0 32 

Kekerasan Psikis  

a. Diejek teman 19 12 1 0 0 32 

b. Dibentak Guru 13 13 6 0 0 32 

c. Diancam Guru 28 2 0 2 0 32 

d. Dikucilkan atau diasingkan 30 2 0 0 0 32 
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Tabel 5. Persepsi Orang Tua terhadap Kekerasan Guru 

Nomor dan Isi Pertanyaan 
Frekuensi 

SS S TS STS Jumlah 

Definisi Kekerasan  

1. Ingin Menyakiti Siswa 1 2 5 32 40 

2. Ingin menanamkan nilai kedisiplinan 34 4 0 2 40 

3. Luka atau trauma fisik 1 0 35 4 40 

4. Trauma psikis 1 0 36 3 40 

5. Trauma seksual 1 0 36 3 40 

6. Trauma seksual 0 3 35 2 40 

Hubungan Orang tua dengan Sekolah  

7. Guru sebagai partner dalam menanamkan kedisiplinan pada anak 36 2 1 1 40 

8. Guru sebagai tenaga pendidik wajib menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan pada siswa 
37 1 1 1 40 

Pola Asuh dan Komunikasi dalam Keluarga 
 

1 2 3 4 Jml 

9. Pernahkah anak anda mengadu tentang sikap gurunya di sekolah: 0 3 3 34 40 

10. Jika anak saya mengalami tindakah kekerasan di sekolah, saya 

memilih untuk:  

1. Memarahi anak saya 

2. Melakukan cross check ke pihak sekolah 

3. Langsung melaporkan ke pihak yang berwajib 

4. Lain - lain  

2 34 4 0 40 

11. Pola Asuh anak yang saya terapkan adalah :  

1. Otoriter (semua keputusan di tangan orang tua) 

2. Permisif (Semua keputusan bergantung pada anak) 

3. Musyawarah 

1 3 36 0 40 

12. Pola komunikasi yang saya terapkan dalam keluarga adalah:  

1. Terbuka dan dekat dengan anak 

2. Menjaga jarak 

3. Jarang Komunikasi 

32 6 2 0 40 

13. Pola komunikasi yang saya lakukan dengan pihak sekolah adalah: 

1. Aktif menanyakan perkembangan anak 

2. Jarang 

3. Tidak pernah / Acuh 

4. Lain – lain  

36 1 3 0 40 

 

Pembelajaran data angket siswa 

SMPN 4 menunjukkan bahwa hukuman 

yang paling banyak diterima siswa yaitu 

hukuman psikis yaitu dibentak guru 

dengan persentase 59.375%, sementara 

hukuman fisik yang paling banyak 

diterima siswa adalah hukuman push–up 

dengan persentase 34.375%. 

Data angket siswa SMPN 20 

menunjukkan bahwa hukuman yang paling 

banyak diterima siswa adalah hukuman 

psikis yaitu dibentak guru dengan 

persentase 69.44%. Untuk hukuman fisik 

yang paling banyak diterima siswa adalah 

dihukum lari dengan persentase 41.66%. 

Data angket siswa SMP PGRI 3 

menunjukkan bahwa hukuman yang paling 

banyak diterima siswa adalah hukuman 

fisik, yaitu dicubit guru. Pada pertanyaan 

poin ini semua kategori yang berisi 

intensitas menerima hukuman semua terisi 

dengan persentase terbanyak yaitu 

intensitas “jarang” dengan persentase 

59.26%.  

Data angket siswa SMPM 1 

menunjukkan hasil yang sedikit berbeda 

disbanding 3 sekolah lain, yaitu justru 

sedikit persentase siswa yang tidak pernah 

menerima hukuman. Hukuman yang sering 

diterima siswa adalah hukuman fisik 
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dalam bentuk dijewer guru dengan 

persentase 71.43%. 

Dari analisis data kuesioner 

diperoleh kesimpulan bahwa hukuman 

yang paling banyak diterima siswa SMP 

Negeri berbeda dengan siswa SMP 

Swasta. Secara umum hukuman yang 

paling banyak diterima siswa SMP Negeri 

berupa hukuman psikis, sedangkan untuk 

siswa SMP Swasta justru paling banyak 

berupa hukuman fisik. Hal tersebut tentu 

dampak dari perbedaan saringan masuk 

dan kemampuan siswa. 

Hasil kuesioner yang diisi oleh 40 

orang tua siswa, memperoleh gambaran 

bahwa hampir semua orang tua sepakat 

bahwa kekerasan yang dialami oleh putra 

– putrinya adalah suatu bentuk 

mendisplinkan siswa dan bukan suatu 

kekerasan mutlak. Dalam variabel 

berikutnya juga diperoleh hasil bahwa 

guru sebagai partner atau rekan mereka 

yang berkewajiban menanamkan nilai-nilai 

kedisiplinan pada siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil identifikasi masalah yang 

diperoleh adalah yaitu kurangnya tingkat 

kedisiplinan siswa SMP di Kota Malang 

yang ditunjukkan dari hasil wawancara 

yang dilakukan kepada beberapa guru dan 

siswa. Untuk menggali informasi lebih 

dalam dilakukan pembagian angket ke 4 

SMP di Kota Malang dengan rincian 2 

SMP Negeri dan 2 SMP Swasta. Hasil 4 

sekolah tersebut akan dibandingkan antara 

hasil kuesioner dari siswa SMP Negeri 

dengan siswa SMP Swasta. Dari analisis 

data diperoleh kesimpulan bahwa sebagian 

besar siswa SMP Negeri tidak pernah 

dihukum oleh guru. Hal sebaliknya terjadi 

di SMP Swasta dimana sebagian besar 

siswa pernah dihukum guru. Hukuman 

yang banyak diterima siswa SMP Negeri 

dan SMP Swasta juga terdapat perbedaan. 

Siswa SMP Negeri paling banyak 

menerima hukuman dalam bentuk 

hukuman psikis, sedangkan siswa SMP 

Swasta paling banyak menerima hukuman 

dalam bentuk hukuman fisik.  

Persepsi orang tua terhadap 

hukuman yang diberikan oleh guru pada 

siswa adalah sebagai salah satu bentuk 

pendisiplinan. Hal ini dibuktikan dengan 

tingginya respon yang diberikan oleh 

orang tua melalui angket yang dibagikan. 

Selain itu persepsi orang tua masih 

tergolong memiliki kepercayaan yang 

tinggi terhadap guru di sekolah untuk 

mendidik putra putrinya. 

Saran 

Saran untuk penelitian lanjutan adalah 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

dan orang tua terhadap profesi keguruan. 
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