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ABSTRAK
Fauziyah, Sizka Rohani Umul. 2019. Peran Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan
Kesadaran Beribadah dan Perilaku Disiplin Siswa Kelas VIII di SMPN 1
Kasreman Ngawi. Skripsi . Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Ika
Rusdiana, MA.
Kata Kunci. Tata Tertib Sekolah, Kesadaran Beribadah, Perilaku Disiplin
Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, anak usia sekolah terutama
ditingkat SMP yang masih mencari jati diri sangat rentan terkena masalah globalisasi dan
merosotnya moralitas, yang menyebabkan kurangnya kesadaran beribadah dan perilaku
disiplin siswa. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran
beribadah dan perilaku disiplin siswa salah satu cara yang dilakukan sekolah adalah dengan
tata tertib sekolah. SMPN 1 Kasreman memiliki beberapa tata tertib sekolah untuk
rneningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa. Diantaranya terdapat tata
tertib untuk memakai celana panjang bagi siswa laki-laki dan berjilbab bagi siswi perempuan
selain itu ada penetapan absensi dan sanksi dalam sholat dhuha berjamaah, dzuhur berjamaah
dan sholat jum‟at yang dilaksanakan di sekolah.
Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemahaman siswa
mengenai tata tertib sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin
siswa kelas VIII di SMPN 1 Kasreman Ngawi? (2) Bagaimana implementasi tata tertib
sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di
SMPN 1 Kareman Ngawi? (3) Bagaimana implikasi penerapan tata tertib sekolah dalam
meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN 1
Kasreman Ngawi?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian di SMPN 1
Kasreman dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus.
Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pemahaman siswa kelas VIII mengenai
tata tertib sekolah sudah baik, karena mulai dari awal kelas VII sudah diberikan sosialisasi
oleh guru, namun dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan kembali (2) Dalam pelaksanaan
tata tertib sekolah dibutuhkan kerjasama antara guru, siswa dan orang tua dalam mengawasi,
membimbing dan membina siswa. Selain itu ada jadwal dan poin pelanggaran yang
membantu memudahkan dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. (3) Dampak dari tata tertib
sekolah sudah memberikan dampak yang positif bagi siswa kelas VIII, baik dalam hal
beribadah atau keagamaan siswa dan dalam kedisiplinan siswa. Pelangaran-pelanggaran yang
dilakukan siswa juga sudah mulai menurun, kebiasan yang baik seperti sholat berajmaah,
berjilbab, berinfaq yang diajarkan disekolah sudah memberikan dampak yang baik saat siswa
berada dirumah dan meningkatkan kesadaran pada diri siswa masing-masing.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, anak usia sekolah terutama
remaja ditingkat SMP yang masih mencari jati diri sangat rentan terkena masalah
globalisasi dan merosotnya moralitas yang menyebabkan kurangnya kesadaran
beribadah dan perilaku disiplin siswa. Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama
pentingnya dengan moral. Bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Adams dan Gullotta
(1983), agama memberikan sebuah kerangka moral, sehingga membuat seseorang
mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku
dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia
ini. Agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah
mencari eksistensial dirinya.1 Apalagi ditingkat sekolah umum seperti Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas pelajaran Pendidikan
Agama Islam masih sangat kurang. Sehingga anak tidak mempunyai bekal yang
memadai untuk membentengi dirinya dari arus negatif globalisasi yang begitu besar.
Untuk itu peran sekolah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan
perilaku disiplin siswa. Salah satu cara yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa adalah dengan tata tertib sekolah.
Menurut Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal: 1 Mei 1974,
No. 14/U/1974, tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur
kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sangsi terhadap pelanggarannya. Tata
tertib murid atau siswa adalah bagian dari tata tertib sekolah, kewajiban mentaati tata
1
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tertib sekolah adalah hal yang penting sebab merupakan bagian dari sistem
persekolahan dan bukan sekedar sebagai kelengkapan sekolah.
Pada dasarnya tugas dan tata tertib sekolah antara lain, Murid harus datang
kesekolah tepat waktu, murid harus sudah siap menerima pembelajaran, murid boleh
pulang jika pembelajaran telah berakhir, wajib menjaga kebersihan dan keindahan
sekolah, wajib memakai seragam sesuai ketentuan, mengikuti ekstrakurikuler, dan
sebagainya. Ada juga larang-larangan yang harus diperhatikan adalah meninggalkan
sekolah atau jam pelajaran tanpa izin, merokok disekolah, berpakaian tidak senonoh
dan bersolek berlebihan, dan kegiatan yang mengganggu jalannya pelajaran2.
Sedangkan sanksi yang diberikan sekolah kepada siswa antara lain, peringatan lisan
secara langsung, peringatan tertulis dengan tembusan orang tua, hukuman singkat,
hukuman yang lebih lama, dan surat referensi.3
Kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup pengertian
persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan seseorang yang aktif pada saat tertentu.
Dalam pengertian ini kesadaran sama artinya dengan mawas diri (awareness).4 Jadi
kesadaran beribadah adalah keadaan sadar dimana akal akan menentukan pilihan yang
akan diinginkan misalnya baik, buruk, indah dan jelek dan sebaginya dan apa yang
dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat.
Menurut Glock dan Stark (Robertson, 1988), ada lima dimensi keberagaman
atau indikator seseorang telah memiliki kesadaran beribadah, yaitu dimensi
keyakinan, seseorang telah mempercayai Allah, rasul, kitab, dan lain-lain, dimensi
peribadatan atau praktik agama, pada dimensi ini seseorang akan mengerjakan
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perintah sesuai ajaran agamanya seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Qur‟an,
dimensi penghayatan, pada dimensi ini, seseorang akan merasa dekat dan akrab
kepada Allah SWT, dimensi pengetahuan, pada dimensi ini seseorang telah
memahami ajaran-ajaran agamanya seperti mereka telah mengikuti kegiatan
keagamaan, dimensi pengalaman, pada dimensi ini seseorang akan memiliki rasa
kejujuran, rasa tolong-menolong, sopan santun dan sebagainya.5
Perilaku dasar merupakan suatu tindakan atau reaksi biologis dalam
menanggapi rangsangan eksternal atau internal, yang didorong oleh aktivitas dari
sistem organisme, khususnya efek, respon terhadap stimulus. Selain itu, perilaku
manusia tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti genetika,
intelektual, emosi, sikap, budaya, etika, wewenang, hubungan, dan persuasi.6
Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa perilaku adalah tanggapan atau
reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.7 Sedangkan menurut Hasan
Langgulung perilaku adalah gerak motorik yang dimanifestasikan dalam bentuk
aktivitas seseorang yang diamati.8 Perilaku sebagai suatu gejala yang dapat ditangkap
dengan panca indera mempunyai hubungan erat dengan sikap. Prof. Dr. Jalaludin
membagi sikap kedalam tiga aspek: kognitif berupa kepercayaan, afektif berupa
perasaan emosional, dan psikomotorik berupa tindakan yang diambil.9
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah
suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang nyata dan dapat dilihat atau bersifat
konkrit.
5
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Memperhatikan pada prinsip perilaku tersebut, guru sebainya memilih
perilaku mana yang akan diubah (berfokus pada perilaku sasaran yang dapat dengan
mudah direkam, diukur, dan dievaluasi). Dalam proses perubahan perilaku, kita perlu
mengetahui bagaimana hukum stimulus respons berlaku, bahwa setiap stimulus pasti
menimbulkan respon-respon tertentu.10
The Liang Gie (1972) memberikan pengertian tentang disiplin sebagai berikut,
disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang bergabung dalam suatu
organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati.11
Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajarkan mengendalikan diri dengan
mudah, menghormati, dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta didik perlu
disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang serta tidak
boleh dilakukan.12
Berdasarkan uraian diatas, dalam upaya meningkatkan kesadaran beribadah
sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran
beribadah dan perilaku disiplin siswa, seperti yang kita ketahui bahwa kesadaran
beribadah dan perilaku disiplin siswa mulai mengalami penurunan seiring
berkembangnya zaman. Faktor lingkungan yang kurang baik, modernisasi yang
negatif, pendidikan agama yang kurang, dan dorongan dari orang tua yang tidak
maksimal dapat menjadi salah satu penyebabnya. Untuk itu sekolah memiliki peran
yang sangat besar untuk membina siswa agar memiliki kesadaran beribadah, karena
sebagian waktu siswa terdapat disekolah. Salah satu bukti bahwa kesadaran siswa
rendah dibuktikan dengan masih banyak siswa yang tidak melaksanakan sholat
10
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berjamaah, kesadaran untuk belajar membaca Al-Qur‟an masih sangat minim, dan
masih banyak siswa yang tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan. Dalam hal ini sekolah memerlukan tata tertib agar dapat
meningkatkan kesadaran beribadah selain itu siswa agar memiliki perilaku disiplin
sesuai dengan tata tertib yang diterapkan. Diharapkan siswa akan memiliki kesadaran
dari dalam dirinya sendiri baik dalam hal beribadah maupun perilaku disiplinnya.
SMPN 1 Kasreman Ngawi terdapat fenomena tentang kurangnya kesadaran
beribadah dan periaku disiplin siswa. Menurut observasi yang peneliti lakukan
kesadaran siswa untuk beribadah masih sangat kurang, masih banyak siswa yang tidak
mengikuti sholat dzuhur berjamaah jika tidak diingatkan atau dipaksa orang lain,
banyak yang belum bisa membaca Al-Qur‟an. Dalam hal kedisiplinan terutaman
pakaian juga masih minim, selain itu masih ada siswa yang tidak disiplin dengan
melanggar peraturan sekolah. Untuk itu sekolah membuat beberapa tata tertib agar
meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa. Diantaranya terdapat
tata tertib untuk memakai celana panjang bagi siswa laki-laki dan berjilbab bagi siswi
perempuan selain itu ada penetapan absensi dan sanksi dalam sholat dhuha berjamaah,
dzuhur berjamaah dan sholat jum‟at yang dilaksanakan di sekolah.
Ada yang unik dalam memberikan sanksi di SMPN 1 Kasreman untuk kelas
VIII dalam hal sholat dzuhur berjamaah yaitu dengan membayar infaq untuk masjid
sekolah. Pilihan infaq ini cukup aman, karena selain mengajarkan berbagi, juga uang
infaq tersebut bisa tetap diputar dari siswa untuk siswa. Keputusan infaq ini juga dulu
pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., ketika sahabat Umar melalaikan diri dari
shalat berjamaah, ia menginfaqkan kebunnya sebagai hukuman individual atas

kelalaiannya tersebut.13

Tata tertib tersebut diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa.
Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan
judul:

PERAN

TATA

TERTIB

SEKOLAH

DALAM

MENINGKATKAN

KESADARAN BERIBADAH DAN PERILAKU DISIPLIN SISWA KELAS VIII DI
SMPN 1 KASREMAN NGAWI
B. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada peran tata tertib sekolah dalam meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN1 Kasreman
Ngawi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1.

Bagaimana pemahaman siswa mengenai tata tertib sekolah dalam meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN 1 Kasreman
Ngawi?

2.

Bagaimana implementasi tata tertib sekolah dalam meningkatkan kesadaran
beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN 1 Kareman Ngawi?

3.

Bagaimana implikasi penerapan tata tertib sekolah dalam meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN 1 Kasreman
Ngawi?

D. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:
1.

Untuk menjelaskan pemahaman siswa mengenai tata tertib sekolah dalam
meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di
SMPN 1 Kasreman Ngawi

2.

Untuk menjelaskan implementasi tata tertib sekolah dalam meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN 1 Kareman
Ngawi

3.

Untuk menjelaskan implikasi penerapan tata tertib sekolah dalam meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN 1 Kasreman
Ngawi

E. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
teorites maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari peneltian ini adalah:
1.

Manfaat Secara Teorites
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa
teori-teori terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang peran dari tata tertib
sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa.
Selain itu informasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat memperluas
informasi mengenai peran tata tertib sekolah dalam meningkatkan kesadaran
beribadah dan perilaku disiplin siswa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai
bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2.

Manfaat Secara Praktis
a.

Bagi Lembaga/Sederajat

Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan dan sederajat, adalah sebagai
bahan pertimbangan dan wacana ke depan bagi kemajuan lembaga dalam
mengembangkan tata tertib sekolah guna menumbuhkan kesadaran beribadah dan
perilaku disiplin siswa.
b.

Kepala Sekolah/Guru
Sebagai bahan masukan dan referensi dalam upaya merumuskan langkah-

langkah dalam mengembangkan tata tertib sekolah guna meningkatkan kesadaran
beribadah dan perilaku disiplin siswa.
c.

Bagi Siswa
Dengan penelitian ini semoga siswa dapat lebih memiliki kesadaran

beribadah dan meningkatkan perilaku disiplin siswa yang positif dengan adanya
tata tertib yang diberikan oleh sekolah.
d.

Bagi peneliti
Bagi peneliti maka akan mendapatkan pengalaman praktis dan

mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan.

F. Sistematika Pembahasan
Agar nantinya pembaca mudah memahami gambaran atau pola pemikiran
penulis yang terangkum dalam skripsi ini, sistematika pemabahasan penulisan skripsi
ini disusun sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini memberikan secara umum dan komprehensif
tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tulisan ini. Dari sini pembaca dapat
memahami latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan atau Kajian Teori. Dalam bab
ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, Metode Penelitian, Dalam bab ini berisi penjelasan pendekatan dan
jeni penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur
pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapantahapan penelitian.

BAB IV, Temuaan Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai deskripsi
data umum dan deskripsi data khusus.

BAB V, Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang Analisis peran tata tertib
sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas
VIII di SMPN 1 Kasreman Ngawi.

BAB VI, Penutup. Merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahsan
dari bab I sampai dengan bab VI. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca
dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
1.

Khamim Nurul Huda. 2016. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Dalam Beribadah Melalui Shalawat Di Pondok Pesantren Qurrotul A‟yun
Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.14
Dari hasil penelitan ditemukan bahwa : 1). Tujuan diadakannya kegiatan majlis
shalawat untuk mewujudkan visi-misi pondok dan untuk meramaikan PP.
Qurrotul A‟yun sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
melaksanakan ibadah, 2). Pelaksanaan kegiatan majlis shalawat di PP. Qurrotul
A‟yun berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan, hal ini
ditunjukkan dengan rutin, dan kegiatan ini berlangsung dan berjalan sampai
sekarang, dan 3). Kegiatan majlis shalawat ini membantu menumbuhkan
semangat dan kesadaran dalam beribadah.

2.

Siti Mustafidatul Khusnia. 2016. Upaya Menumbuhkan Kesadaran Beribadah
Siswa Melalui Kegiatan Jum‟at Taqwa (Studi Kasus di SMPN 2 Babadan
Ponorogo.15
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya upaya
menumbuhkan kesadaran beribadah siswa melalui kegiatan Jum‟at Taqwa yaitu
dengan semua usaha dan metode yang dilakukan guru dalam pelaksanaan
kegiatan Jum‟at Taqwa tersebut anak didik lebih mudah dalam menerima materi
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keagamaan beserta praktiknya terutama dalam hal ibadah sehingga tujuan
kegiatan Jum‟at Taqwa akan mudah tercapai. Terbukti setelah pelaksanaan
kegiatan Jum‟at Taqwa, siswa-siswi menjadi lebih religius, terbentuklah
lingkungan sekolah yang religius, bertambahlah wawasan keagamaan siswa,
siswa mengetahui gerakan shalat yang benar, tumbuh kesadaran untuk
beramal/bersedekah, dan kesadaran untuk melaksanakan ibadah dengan
sendirinya dalam diri siswa.
3.

Jurnal yang ditulis oleh Binti Masruroh, Vol 7 No 1 (2017): Intelektual: Jurnal
Pendidikan Islam. ISSN 1979- 2050. Mei 2017, yang berjudul Upaya Guru
Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah
Siswa Kelas VIII di SMPN 1 Banyakan Kabupaten Kediri.16
Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa upaya guru Pendidikan Agama
Islam dalam meningkatkan kesadaran beribadah siswa di SMPN 1 Banyakan
Kab. Kediri sangat beramagam. Di antaranya dari unsur keteladanan,
pembiasaan, memberikan motivasi, memberi nasehat dan mengajak secara
langsung yang bersangkutan, dan menciptakan suasana yang religius di sekolah.
Semua yang dilakukan sekolah menggunakan pendekatan yang humanis.
Sementara faktor pendukung dan Penghambat bagi Guru Pendidikan Agama
Islam dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beribadah Pada Siswa di SMPN 1
Banyakan Kab. Kediri terdiri dari, kesadaran siswa sendiri, fasilitas ibadah yang
cukup memadai, koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, salah satu
ekstrakurikuler, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Kemudian faktor
penghambat meliputi, kelengkapan sarana dan prasarana media pembelajaran
praktek ibadah yang sangat minim, kesadaran siswa yang kompleks dan
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beragam, dan waktu pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sangat
terbatas.
4.

Khusnul Mu’asyaroh. 2017. Tata Tertib Sekolah Sebagai Pengendali Perilaku
Siswa di MTs Negeri 1 Rakit Kabupaten Banjarnegara.17
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata tertib sekolah memang belum bisa
mengendalikan seluruh perilaku siswa di Mts Negeri 1 Rakit tetapi tata tertib
sekolah sudah cukup menyadarkan dan memberikan efek jera kepada siswa
yang pernah melakukan pelanggaran. Jadi bisa dikatakan tata tertib sekolah
sudah cukup baik dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengendalikan
perilaku siswa.
Dari beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan pada penelitian pertama
dan kedua menekankan kesadaran beribadah untuk penelitian pertama
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beribadah melalui shalawat
sedangkan untuk penelitian yang kedua menumbuhkan kesadaran beribadah
dengan kegiatan Jum‟at Taqwa. Untuk jurnal menekankan peran dari Guru
Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kesadaran beribadah. Untuk
penelitian ketiga menekankan tata tertib sekolah dalam mengendalikan
perilaku siswa. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran tata
tertib sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin
siswa kelas VIII di SMPN 1 Kasreman Ngawi.

B. Kajian Teori
1. Pengertian Peran
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah
laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat
dan harus dilaksanakan atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang
memegangi pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.18
Peran menurut Soejono Soekanto adalah bagian dari adalah bagian dari
aktifitas yang dimainkan seseorang. Peran berarti bagian dari tugas yang harus
dilakukan.19 Peran dan kedudukan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,
tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sebagaimana
halnya peran berasal dari kata peranan (role) merupakan aspek dinamis
kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya.
Peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatankesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.20
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peran
adalah kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan yang dilakukan karena
kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau
lingkungan dimana dia berada.
2. Tata Tertib Sekolah
a.

Pengertian Tata Tertib Sekolah
Menurut Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal: 1 Mei
1974, No. 14/U/1974, tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang
mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sangsi terhadap
pelanggarannya. Menurut Mulyono (2000) tata tertib adalah kumpulan aturan-
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aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Secara
umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus
dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.
Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru,
aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah
itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengkibatkan kurang
berartinya tata tertib sekolah yang ditetapkan di sekolah.
Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan
aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah.
Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa tata tertib sekolah merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai
aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung
dengan efektif dan efisien.21
Tata tertib murid atau siswa adalah bagian dari tata tertib sekolah, di
samping itu masih ada tata tertib guru dan tata tertib tenaga administrasi.
Kewajiban menaati tata tertib sekolah adalah hal yang penting sebab
merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekedar sebagai
kelengkapan sekolah.22
b. Tata tertib, Larangan dan Sanksi Siswa/Murid
Pada dasarnya tata tertib untuk murid adalah sebagai berikut:
1) Murid dan kewajiban dalam kegiatan intra sekolah:
a) Murid harus datang di sekolah sebelum pelajaran dimulai.
21
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b) Murid harus sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal
sebelum pelajaran itu dimulai.
c) Murid tidak dibenarkan tinggal di dalam kelas pada saat jam istirahat
kecuali jika keadaan tidak mengizinkan misalnya hujan.
d) Murid boleh pulang jika pelajaran telah selesai.
e) Murid wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah.
f)

Murid wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah.

g) Murid wajib berpakian sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah.
h) Murid harus juga memperhatikan kegiatan ekstra kurikuler seperti:
kepramukaan, kesenian, palang merah remaja, dan sebgainya.23
2) Larangan-larangan yang harus diperhatikan:
a) Meninggalkan sekolah/jam pelajaran tanpa izin dari kepala sekolah
atau guru yang bersangkutan.
b) Merokok di sekolah.
c) Berpakaian tidak senonoh atau guru bersolek yang berlebihan.
d) Kegiatan yang menganggu jalannya pelajaran.
3) Sanksi bagi murid dapat berupa
a) Peringatan lisan secara langsung.
b) Peringatan tertulis dengan tebusan orang tua.
c) Dikeluarkan sementara.
d) Dikeluarkan dari sekolah.24
Jadi tata tertib siswa atau murid yang ada di sekolah harus dikerjakan
oleh semua siswa atau murid dan larangan-larangan yang sudah ditetapkan
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apabila ada yang melanggar sudah ada sanksi beserta bobot poin sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau murid.
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tata Tertib Sekolah
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tata tertib sekolah antara
lain:
1) Faktor lingkungan keluarga
Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan
pertama dan utama dalam menentukan belajar seseorang. Dalam
pendidikan keluarga menjadi suatu kebutuhan yang mendasar,
sebab keluarga adalah awal dimana anak mengenal dengan orang
lain dan dirinya sendiri, serta pertama-tama mendapat pendidikan,
yaitu pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya dan
merupakan kewajiban yang diberikan oleh kedua orang tuanya dan
merupakan kewajiban yang bersifat agamis.
Hal ini diterangkan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S AtTahriim ayat 6:
“Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu” (Q.S At-Tahriim:6).
Ayat tersebut, jelas peran orang tua di lingkungan keluarga sangat
memegang

kunci.

Kalau

dari

awal

proses

belajar

dan

perkembangan anak tetap tercurah oleh para orang tua, maka
tercipta kondisi yang ideal bagi terwujudnya pola pikir anak ke
arah pembelajaran yang baik.
2) Faktor lingkungan sekolah

Sekolah adalah lembaga formal terjadinya proses belajar mengajar.
Selain pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah diperoleh
seseorang secara teratur, sistematis, bertingkat mulai dari TK
hingga perguruan tinggi.25
3) Faktor lingkungan masyarakat
a) Kegiatan siswa dalam masyarakat, yakni kegiatan siswa dalam
masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan
pribadinya. Tetapi kalau kegiatan siswa terlalu banyak maka
akan terganggu belajarnya, karena ia akan tidak bisa mengatur
waktu.
b) Teman bergaul. Pengaruh ini siswa lebih cepat masuk dalam
jiwanya daripada yang kita duga. Teman yang baik membawa
kebaikan, seperti membawa belajar bersama, dan teman
pergaulan yang kurang baik adalah yang suka begadang,
pecandu rokok, dan sebagainya maka berpengaruh sifat buruk
juga.
c) Bentuk kehidupan masyarakat, yakni apabila kehidupan
masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang berpendidikan,
terutama

anak-anaknya

rata-rata

bersekolah

tinggi

dan

moralnya baik. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang tidak
terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai kebiasaan
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yang tidak baik, akan berpengaruh jelek kepada anak yang
berada dilingkungan itu.26
Dalam prakteknya, aturan tata tertib yang bersumber dari Instruksi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut perlu dijabarkan atau diperinci
sejelas-jelasannya dan disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah
dipahami oleh murid.27
3. Kesadaran Beribadah
a. Pengertian Kesadaran Beribadah
Kalimat “kesadaran” berasal dari kata-kata “sadar”. Kata ini menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian insaf, tahu dan mengerti, ingat
kembali. Kesadaran merupakan keadaan keinsafan, mengerti atau hal yang
dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran merupakan situasi atau hasil
dari kegiatan menyadari sedangkan penyadaran merupakan proses untuk
menciptakan suasana sadar.28
Kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup pengertian
persepsi, pemikiran, perasaan, dan ingatan seseorang yang aktif pada saat
tertentu. Dalam pengertian ini kesadaran sama artinya dengan mawas diri
(awareness).29 Jadi kesadaran disini dapat diartikan keadaan sadar dimana akal
akan menentukan pilihan yang akan diinginkan misalnya baik, buruk, indah dan
jelek dan sebagainya.
Ibadah berasal dari bahasa arab „ibadah bentuk masdar dari „abada yang
berarti al-t}a>‟ah (taat), al-khudhu>‟ (tunduk, mengikuti).
26
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Sedangkan pengertian ibadah secara istilah menurut ahli kalam adalah
mengesakan

Allah,

mengagungkan-Nya

secara

sungguh-sungguh

serta

merendahkan diri kepada-Nya. Menurut ahli tasawuf adalah pekerjaan yang
dilakukan oleh orang yang cakap (mukallaf) dalam rangka menentang keinginan
hawa nafsunya dan mengangungkan Tuhannya. Menurut ahli Fiqh adalah apa
yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengharap pahalaNya di akhirat.30
Jadi kesadaran beribadah adalah keadaan sadar dimana akal akan
menentukan pilihan yang akan diinginkan misalnya baik, buruk, indah dan jelek
dan sebaginya dan apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan
mengharap pahala-Nya di akhirat.
Ibadah tidak dipandang seseorang itu telah melakukan ibadah secara
sempurna kalau ia hanya mengerjakan ibadah dalam pengertian ulama kalam
saja. Artinya, ia juga harus melakukan ibadah sebagaimana yang dimaksud oleh
ahli fiqh (fuqaha>) dan juga dimaksudkan oleh ahli tasawuf, dan begitu
sebaliknya.31
b. Macam-macam Ibadah
Hasbi ash Shiddieqy membagi ibadah ke dalam berbagai aspek.
1) Ditinjau dari umum dan khususnya, ibadah dibagi menjadi dua.
a) Ibadah kha>sas}ah ialah ibadah yang ketentuannya telah diatur oleh
nas}s seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
b) Ibadah a>mmah yaitu semua perbuatan baik, yang dilakukan atas dasar
niat yang baik, yang dan semata-mata karena Allah, seperti makan,
minum, bekerja.
30
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2) Ditinjau dari segi pelaksanaan, ibadah dibagi menjadi tiga.
a) Ibadah jasmaniyah ruh}iyah, seperti shalat dan puasa.
b) Ibadah ruhiyah ma>liyah seperti zakat.
c) Ibadah jasmaniyah ruh}iyah dan ma>liyah seperti haji.
3) Ditinjau dari segi kemaslahatan individual atau masyarakat, ibadah dibagi
menjadi dua.
a) Ibadah fardi> (privat) seperti shalat, puasa.
b) Ibadah ijtima>‟i (nuansa sosial dan kemasyarakatan), seperti zakat,
haji.32
4) Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi lima.
a) Ibadah yang berupa perkataan atau ucapan lidah seperti membaca do‟a,
membaca Al-Qur‟an, membaca dzikir dan sebagainya.
b) Ibadah yang berupa pekerjaan tertentu bentuknya meliputi perkataan
dan perbuatan yang bentuknya seperti shalat, haji.
c) Ibadah yang berupa perbuatan yang bentuknya tidak ditentukan seperti
menolong orang lain, merawat mayit dan sebagainya.
d) Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, seperti membebaskan hutang,
memaafkan orang lain dan sebagainya.33
c. Hakikat dan Hikmah Ibadah
Imam al-Gazali sebagaimana dikutip Lahmudin Nasution, mengatakan
bahwa hakikat ibadah ialah mengikuti Nabi Muhammad SAW pada semua
perintah dan larangannya. Sesuatu bentuknya seperti ibadah, tetapi diperbuat
tanpa perintah, tindakanlah dapat disebut ibadah. Melakukan sholat pada waktuwaktu yang dilarang atau melakukan puasa pada hari raya misalnya, sama sekali
32
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bukan ibadah bahkan masuk pada kategori pelanggaran dan berakibat dosa. Jadi
jelaslah bahwa ibadah yang hakiki adalah menjunjung perintah, bukan sematamata melakukan shalat atau puasa, sebab shalat ataupun puasa hanya akan
menjadi ibadah bila sesuai dengan apa yang diperintahkan.34
Tujuan dari ibadah adalah menghadapkan diri kepada Allah saja dan
meng-Esakan-Nya sebagai tumpuan harapan segala hal. Ibadah berfungsi
menghidupkan kesadaran tawhid memantapkannya di dalam hati, menghapus
kepercayaan dan

ketergantungan kepada selain-Nya. Kesadaran akan

keagungan Allah dan menimbulkan kesadaran betapa hina dan rendahnya semua
makhluk termasuk dirinya. Sikap seperti ini pada gilirannya akan dapat
membentuk sikap tafwidl (pasrah) dengan menghilangkan ketergantungan
kepada selain Allah. Semakin besar sikap ketergantungan dan kedekatan kepada
Allah, semakin terbebaslah ia dari selain-Nya.35
d. Upaya untuk meningkatkan Kesadaran ibadah
Dalam upaya meningkatkan ibadah kita mulai dari Pembinaan kepada
anak didik lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, berarti anak didik
itu diberi kesadaran kepada adanya Allah, lalu dibiasakan melakukan
perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan agar terbiasa
kepada

peraturan

yang

baik

yang

sesuai

dengan

ajaran

agama

Islam.Pembentukan anak yang utama yaitu pada waktu kecil. jika anak
dibiarkan melakukan sesuatu pekerjaan yang kurang baik kemudian telah
menjadi

kebiasaannya,

maka

akan

sukarlah meluruskannya.

Artinya

pembinaan agama itu wajib dimulai sejak kecil jangan sampai anak
34
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dibiarkan tanpa pendidikan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk agama yang
benar.36
Pembinaan adalah proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan,
usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk
memperoleh hasil yang lebih baik. Memang benar bahwa tugas pembinaan
pribadi anak di sekolah bukan tugas guru agama saja, tetapi tugas guru pada
umumnya, di samping tugas orangtua. Namun peranan guru agama dalam hal
ini sangat menentukan. Guru agama dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat.
Setiap orang tua dan semua guru ingin membina anak agar menjadi orang yang
baik, mempunyai kepribadian yang kuat, dan sikap mental yang sehat, serta
akhlak yang terpuji.37
e. Indikator Sikap Kesadaran Beribadah atau Beragama
Agama menyangkut kehidupan manusia. Kesadaran beribadah dan
pengalaman beribadah seseorang menggambarkan sisi-sisi batin dalam
kehidupan yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral dan ghaib. Dari kesadaran
dan pengalaman beribadah inilah timbulnya sikap keagamaan atau beribadah
yang ditampilkan oleh seseorang.
Untuk dapat menilai apakah seseorang mempunyai sikap beribadah atau
keagamaan dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu:
1) Dimensi keyakinan (ideologis) yang disejajarkan dengan akidah.
Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh tingkat keyakinan seorang
muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama terhadap
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ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam Islam,
dimensi ini menyangkut keyakinan tentang Allah, para Malaikat, Nabi atau
Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka dan lain-lain. Contoh: Apakah
mereka percaya pada Allah, para Malaikat, Nabi atau Rasul, Kitab-kitab,
surga dan neraka, takdir Allah dan lain-lain.
2) Dimensi peribadatan atau praktik agama (ritualistik) yang disejajarkan
dengan syariah
Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh tingkat kepatuhan seorang
muslim dalam mengerjakan kegiatan ritual sebagaimana diperintahkan dan
dianjurkan oleh agamanya, dalam Islam dimensi peribadatan menyangkut
pelaksanaan shalat, zakat, membaca Al-Qur‟an, berdo‟a, dan lain-lain.
Contoh: apakah mereka mengerjakan shalat, puasa, zakat, membaca AlQur‟an, berdo‟a dan lain-lain.38
3) Dimensi penghayatan (eksperiensal)
Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh tingkat seorang muslim dalam
merasakan dan mengalami perasan-perasaan dan pengalaman religius,
dalam Islam dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat atau akrab dengan
Allah, perasaan doa-doa terkabul, perasaan bersyukur pada Allah dan lainlain. Contoh: Apakah mereka memiliki perasan dekat atau akrab dengan
Allah dan lain-lain.
4) Dimensi Pengetahuan
Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh tingkat pengetahuan dan
pemahaman seorang muslim terhadap ajaran-ajarannya, terutama mengenai
ajaran-ajaran pokok dari agamanya, dalam Islam dimensi ini menyangkut
38
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pengetahuan tentang isi Al-Qur‟an, pokok-pokok ajaran yang harus diimani
dan dilaksanakan (rukun Iman dan rukun Islam), hukum-hukum Islam dan
sebagainya. Contoh: Apakah mereka mengikuti pengajian, kegiatankegiatan keagamaan, membaca buku-buku keagamaan dan lain-lain.
5) Dimensi pengalaman (konsekuensial) yang disejajarkan dengan akhlak
Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh tingkat pengalaman seorang
muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya yaitu
bagaimana seorang muslim berperilaku berinteraksi dengan alam dan
manusia lain. Dalam Islam, dimensi ini meliputi suka menolong
bekerjasama, menegakkan keadlilan, berlaku jujur, bersikap sopan santun,
memaafkan, tidak mencuri dan lain-lain. 39

4. Perilaku Disiplin Siswa
a. Pengertian Perilaku Disiplin Siswa
Perilaku dasar merupakan suatu tindakan atau reaksi biologis dalam
menanggapi rangsangan eksternal atau internal, yang didorong oleh aktivitas dari
sistem organisme, khususnya efek, respon terhadap stimulus. Selain itu, perilaku
manusia tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti genetika,
intelektual, emosi, sikap, budaya, etika, wewenang, hubungan, dan persuasi.40
Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa perilaku adalah tanggapan
atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.41 Sedangkan menurut
Hasan Langgulung perilaku adalah gerak motorik yang dimanifestasikan dalam

39

Ibid.,
Wowo , Biopsikologi Pembelajaran Perilaku , 42.
41
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 840.
40

bentuk aktivitas seseorang yang diamati.42 Perilaku sebagai suatu gejala yang dapat
ditangkap dengan panca indera mempunyai hubungan erat dengan sikap. Prof. Dr.
Jalaudin membagi sikap kedalam tiga aspek: Kognitif berupa kepercayaan, afektif
berupa perasaan emosional, dan psikomotorik berupa tindakan yang diambil.43 Dari
beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah suatu
perbuatan atau tindakan seseorang yang nyata dan dapat dilihat atau bersifat
konkrit.
Memerhatikan pada prinsip perilaku tersebut, guru sebainya memilih
perilaku mana yang akan diubah (berfokus pada perilaku sasaran yang dapat
dengan mudah direkam, diukur, dan dievaluasi). Dalam proses perubahan perilaku,
kita perlu mengetahui bagaimana hukum stimulus respons berlaku, bahwa setiap
stimulus pasti menimbulkan respon-respon tertentu.44
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan dengan tata tertib
dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib. Kata disiplin
sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina dan discipulus yang
berarti perintah dan peserta didik, Jadi disiplin dapat dikatakan sebagai perintah
seoorang guru kepada peserta didiknya. Kemudian dalam New World Distionary,
disiplin diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan diri, karakter, atau keadaan
yang tertib dan efisien.
Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan
teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-
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pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan.45
b. Macam-macam Disiplin
1) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep Otoritarian
Menurut kacamata konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan
mempunyai

disiplin

tinggi

manakala

mau

duduk

tenang sambil

memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Peserta didik
diharuskan mengiyakan saja terhadap apa yang dikehendaki guru, dan tidak
boleh membantah. Dengan demikian, guru bebas memberikan tekanan
kepada peserta didik, dan memang harus menekan peserta didik. Dengan
demikian, peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diingi oleh
guru.
2) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep Permissive
Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluasluasnya di dalam kelas dan sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat
kepada peserta didik. Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu
menurutnya baik. Konsep permissive ini merupakan antitesa dari konsep
otoritarian. Keduanya sama-sama berada falam kutub ekstrim.46
3) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau
kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin demikian, memberikan
kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja,
tetapi konsekuensinya dari perbuatan itu, haruslah ia tanggung. Konsep ini
merupakan konvergensi dari konsep otoritarian dan permissive. Kebebasan
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disini adalah kebebasan yang terbimbing, karena dalam menerapkan
kebebasan tersebut, diaksentuasikan kepada hal-hal yang konstruktif.
Manakala arah tersebut berbalik atau berbelok ke hal-hal yang destruktif
maka dibimbing kembali ke arah yang konstruktif.47
c. Urgensi Pembinaan Disiplin
Dalam membina kedisiplinan pada peserta didik, guru sebagai manajer
kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi teladan, sabar,
dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan kedisiplinan peserta
didik, terutama disiplin diri. Untuk kepentingan tersebut guru harus mampu
melakukan gal-hal sebagai berikut:
1) Membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya.
2) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya.
3) Menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media untuk
menegakkan disiplin.
Dengan kedisiplinan, peserta didik bersedia untuk tunduk dan mengikuti
tata tertib kelas dan menjauhi berbagai larangan di dalam kelas. Hanya dengan
menghormati tata tertib kelas peserta didik dapat belajar menghormati aturanaturan umum lainnya, belajar mengembangkan kebiasaan, dan mengendalikan
diri. Jadi, inilah fungsi yang sebenarnya dari disiplin. Fungsi utama disiplin
adalah untuk mengajarkan mengendalikan diri dengan mudah, menghormati,
dan mematuhi otoritas.48
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Dalam mendidik peserta didik perlu disiplin, tegas dalam hal apa yang
harus dilakukan dan apa yang dilarang serta tidak boleh dilakukan. Disiplin
perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat:
1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam
dirinya.
2) Mengerti

dengan

segera

untuk

menjalankan

apa

yang

menjadi

kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus
ditinggalkan.
3) Mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang
buruk.
4) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya
peringatan dari orang lain.49
d. Implementasi Hukuman dan Hadiah
Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, hukuman dan hadiah
merupakan alat lunak (software) pendidikan. Jadi, maksud dari diberikannya
hukuman dan hadiah adalah semata-mata untuk mendidik peserta didik supaya
peserta didik berperilaku disiplin. Hukuman disini bukanlah hukuman dalam
konteks kenegaraan, melainkan hukuman dalam konteks pendidikan. Hadiah
merupakan kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan.50 Hukuman
berfungsi sebagai konsekuensi bagi anak yang melanggar atau tidak disiplin
sehingga dengan memunculkan hukuman perilaku melanggar tersebut tidak
terulang lagi.51
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Untuk itu perlu bagi sekolah untuk menumbuhkan perilaku ke arah yang
baik serta memberikan kedisiplinan bagi siswa, seperti dengan membuat
peraturan dan sanksi yang tidak hanya membuat jera namun juga terdapat nilai
positif bagi siswa. Sehingga tidak hanya sekedar memberi sanksi atau
menghukum tetapi juga mengajarkan siswa untuk menumbuhkan kedisiplinan
dan kesadaran beribadahnya. Seperti sanksi infaq, Pilihan infaq ini cukup aman
bagi siswa, karena selain mengajarkan berbagi, juga uang infaq ini juga dulu
pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., ketika menginfaqkan kebunnya
sebagai hukuman individual atas kelalaiannya tersebut.
Infaq ini tidak berlaku secara kaku, tetapi bisa lebih fleksibel sesuai
keadaan siswa. Misalnya, siswa yang telah melakukan kesalahan tertentu dan
dikenai infaq, namun ia belum memiliki uang saat itu, guru memberikan
kelonggaran dan siswa bisa mengeluaran infaq kapan saja ia memiliki uang. Hal
ini dimaksudkan agar siswa yang tidak mampu, tidak merasa berat dengan infaq
yang ditetapkan, tetapi tidak juga merasa lalai karena keringanan.
Atau dengan sedekah amal saleh, berbeda dengan infaq kalau infaq lebih
bersifat wajib sebagai konsekuensi yang harus dipenuhi siswa atas pelanggaran
yang ia lakukan. Jumlah infaq yang ditetapkan bersifat final, namun tidak
demikian dengan sedekah amal saleh yang lebih bersifat fleksibel semampu,
sebisa, dan semau siswa.
Sedekah amal saleh adalah sedekah siswa berupa satu kebaikan untuk
satu pelanggaran yang ia lakukan. Misalnya, si Fulan telah melakukan kesalahan
berupa tidak tertib ketika belajar di dalam kelas maka ia diminta untuk
menebusnya dengan satu perbuatan baik, misalnya shalat dhuha dua rakaat,

menyapu kelas, berbagi jajan dengan teman, dan/atau apa pun bentuk amal saleh
lainnya yang bisa dipilih siswa sebagai tebusan.52
Jadi dalam memberikan hukuman atau sanksi tidak hanya sekedar
pemberian atau membuat efek jera, sehingga tidak hanya mendisiplinkan siswa
tetapi dapat mengarahkan siswa kepada kesadaran beribadahnya. Walau diawal
siswa akan mengeluh namun lama kelamaan akan timbul rasa disiplin dan
esadaran beribadah dalam diri siswa sendiri tanpa mengkhawatirkan tentang
hukuman atau sanksi yang ada, akan timbul ikhlas dalam diri siswa.

BAB III
METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
52
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Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan
kualitatif, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci.
Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif
studi kasus (case study). Keuntungan dari metode studi kasus ini adalah si peneliti
akan mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subjek yang diteliti. Jadi
peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk
menjelaskan peran tata tertib sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan
perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN 1 Kasreman Ngawi.
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus
merupakan perencana, pelaksanaan pengumpulan data, penafsir data dan akhirnya
menjadi pelapor hasil penelitiannya.53 Di samping itu perlu disebutkan apakah
kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan.54
Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling
penting. Ciri khas penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari pengamatan
berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya.
Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh
sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen lainnya sebagai penunjang.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di SMPN 1 Kasreman Ngawi yang dikepalai oleh
Bapak Edy Prayoga. Pemilihan dan penentuan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh
pertimbangan atas dasar kemenarikan dan kesesuaian dengan topik yang ada dalam
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penelitian. Jika kita lihat dari substansinya pada sekolah tersebut menunjukkan data
yang menarik untuk diteliti, hal ini dikarenakan:
1.

Dari dua SMP yang ada di Kecamatan Kasreman, di SMPN 1 Kasreman dalam
menerapkan tata tertib yang tidak hanya untuk meningkatkan perilaku disiplin
siswa namun juga agar meningkatkan kesadaran beribadah siswa

2.

Di SMPN 1 Kareman walaupun tidak berbasis sekolah agama namun sekolah
memberikan banyak kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran beribadah
siswa.

4. Data dan Sumber Data
Penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat
sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. 55 Sumber
data dari penelitian ini adalah:
1.

Informan
a) Kepala Sekolah
b) Waka Kesiswaan
c) Guru Pendidikan Agama Islam
d) Guru Bimbingan Konseling
e) Siswa

2.

Arsip atau dokumentasi
Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data berupa dokumen profil sekolah,

struktur organisasi, dokumen keadaan guru, pegawai dan siswa, tata tertib sekolah,
jadwal sholat berjamaah, absensi pelanggaran siswa.
5. Prosedur Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya
dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam
dan observasi pada tempat dimana fenomena tersebut berlangsung. Selain itu untuk
melengkapi data, diperlukan dokumentasi dari subjek yang akan diteliti.
a. Teknik wawancara
Wawancara atau interview merupakan metode pengambilan data dengan
cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Wawancara
dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual maupun
kelompok.56
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunaka pedoman (gude) wawancara, di
mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif
lama.57
Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai

adalah Kepala Sekolah

SMPN 1 Kasreman, Waka bidang kesiswaan, Guru Pendidikan Agama Islam, Guru
Bimbingan Konseling, dan Siswa kelas VIII SMPN 1 Kasreman.
b. Teknik Observasi
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra
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lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja
pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Sedangkan metode
observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun
data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.58
Dalam penelitian ini objek yang diamati yaitu penerapan tata tertib terhadap
kesadaran beribadah siswa dan perilaku disiplin siswa kelas VIII SMPN 1
Kareman.
c. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi atau dokumenter adalah metode yang digunakan untuk
menelusuri data historis.59
Data yang diharapkan dapat terkumpul dari teknik ini adalah sejarah, letak
geografis, sarana prasarana, keadaan guru, keadaan siswa, tata tertib sekolah, dan
kegiatan keagamaan.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan dan bahan-bahan lain,
sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam
unit-unit, melakukan sintesis, yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang
akan diceritakan kepada orang lain.60
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa terdapat 3 tahahan yaitu
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reduksi

data,

penyajian

data

(data

display),

dan

penarikan

kesimpulan

(conclusion).Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung,
bahkan selama data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka
konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang
dipilih peneliti.
Langkah-langkah analisis ditunjukkan sebagai berikut:

Pengumpulan
Data
Penyajian Data

Reduksi Data

Kesimpulan

Gambar 2.1 Langkah-langkah Analisis
Keterangan:
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang
memerlukan keserdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan
yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan
reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain
yang dipandang ahli. Melalui diskusi ini, maka wawasan

peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data
yang dimiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang
signifikan.61
b. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan
hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan
analisis dimana peneliti penyajikan temuan penelitian berupa
kategori atau pengelompokkan.62
c. Penarikan Kesimpulan (conclusion)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut
Miles

dan

Kesimpulan

Hubermen
dalam

adalah

penelitian

penarikan

kualitatif

kesimpulan.

mungkin

dapat

menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal, tetapi
mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa
masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih
bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian
berada di lapangan.63
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep
kesahihan (validitas), keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan keabsahan data
(kredebilitas data).64 Beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses
penelitian kualitatif yaitu meningkatkan ketekunan dan triangulasi.
a. Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan
meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali
apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan
meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang
akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
b. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
1) Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2) Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3) Triangulasi Waktu
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Waktu juga sering memperngaruhi kredbilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih
valid sehingga lebih kredibel.65
Dalam penelitian ini menggunakan kombinasi dari triangulasi sumber, teknik,
dan waktu sehingga peneliti mendapatkan kepastian dari temuan data.

8. Tahapan-tahapan Penelitian
Tahap-tahap dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 3 tahap, yaitu sebagai
berikut:
a. Tahap Pra Lapangan
Pada tahap ini, terdapat 6 rangkaian kegiatan yaitu, menyusun rancangan
penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan
menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan dan menyiapkan
perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan
Dalam tahap pekerjaan lapangan terdapat 3 tahap sebagai berikut:
1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri, dimana seorang peneliti
juga harus mengingat masalah etika.
2) memasuki lapangan, penelitian harus membina keakraban hubungan,
memahami dan mempelajari bahasa dari orang-orang yang ada dalam
latar belakang penelitiannya.
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3) Berperan

serta

sambil

mengumpulkan

data,

peneliti

harus

memperhatikan keterbatasan waktu penelitian, mencatat data dan
melakukan penelitian lapangan.
Disinilah peneliti akan melakukan pengamatan tentang bagaimana peran
tata tertib dalam meningkatakan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa,
serta mengumpulkan data-data tambahan seperti sejarah, letak geografis, profil dan
data-data lainnya yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitian ini agar bisa
menjadi penelitian yang mendapat hasil yang terbaik dan sempurna.
c. Tahap Analisis Data
Tahap analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh
diri sendiri maupun orang lain.66
Tahap-tahap penelitian belum selesai sampai disini, karena terdapat tahap
akhir yag merupakan bagian terakhir dari sesi penelitian yaitu tahap penulisan hasil
laporan penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari ke-3 tahap di atas. Kemampuan
melaporkan hasil penelitian merupakan suatu tuntutan yaitu mutlak bagi peneliti.

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN
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A. Deskripsi Data Umum
1.

Profil Sekolah (Sejarah Sekolah)
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kasreman (SMP Negeri 1 Kasreman) yang

sebelumnya bernama Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Padas (SMP Negeri 2
Padas). Sebelum SMP Negeri 2 Padas (SMP Negeri 1 Kasreman) didirikan, anak-anak
usia sekolah atau siswa setingkat SMP pada saat itu, kurang lebih sekitar tahun 1983
dan sebelumnya, harus menempuh jarak belajar yang cukup jauh baik ke pusat
Kabupaten Ngawi maupun ke pusat Kecamatan Padas. Hal ini tentu cukup
menyulitkan bagi siswa dan orang tua apalagi sistem transportasi pada saat itu sangat
sulit. Kemudian atas usul masyarakat sekitar yang ditunjang adanya kebijakan
pemerintah pusat pada saat itu yang berhubungan dengan pemerataan sekolah atau
fasilitas pendidikan setingkat SMP dan atas pertimbangan dari Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi didirikanlah SMP Negeri 2 Padas
yang ditempatkan di Desa Cangakan, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang
lokasinya berada tepat ditengah antara pusat Kabupaten Ngawi dan pusat Kecamatan
Padas.
Pendirian SMP Negeri 2 Padas (SMP Negeri 1 Kasreman) diawali dengan
pembebasan lahan (tanah) untuk sekolah yang pada saat itu (kurang lebih tahun 1983)
dengan memanfaatkan lahan tanah bengkok desa Cangakan yang menjadi bagian dari
pengelolaan perangkat desa Cangakan, yaitu Bapak Slamet (sebagai Kamituwa) dan
Bapak Saimun (sebagai Bayan) dengan luas total lahan ± 18.000 m2. Setelah itu
dimulailah pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Padas (SMP Negeri 1
Kasreman).

Secara resmi SMP Negeri 2 Padas (SMP Negeri 1 Kasreman) dibuka untuk
sekolah umum (setingkat SMP) pada tahun 1984, tepatnya berdasarkan SK
Mendikbud RI No. 0557/O/1984 tanggal 20 Nopember 1984.
SMP Negeri 1 Kasreman pada awal didirikan sesuai SK Mendikbud RI No.
0557/O/1984 tanggal 20 Nopember 1984 bernama SMP Negeri 2 Padas. Nama ini
kemudian mengalamai perubahan menjadi SLTP Negeri 2 Padas pada tahun 1997,
kemudian berubah kembali menjadi SMP Negeri 2 Padas pada tahun 2003. Terakhir
sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan otonomi daerah, pada tahun 2007,
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pembentukan

Kecamatan

Kasreman

dan

SK

Bupati

Ngawi

Nomor

420/146/404.I09/2007 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Kabupaten Ngawi,
tanggal 15 Januari 2007, maka nama SMP Negeri 2 Padas diubah menjadi SMP
Negeri 1 Kasreman, sesuai dengan perubahan nama wilayah dimana sekolah
didirikan, yaitu Kecamatan Kasreman, sampai sekarang.67

2.

Profil Sekolah (Letak Geografis)
SMP Negeri 1 Kasreman merupakan salah satu SMP Negeri di wilayah

Kabupaten Ngawi. Daerah sekitar sekolah merupakan perumahan warga dan lembaga
pendidikan lainnya. Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Kasreman yang berada
di Desa Cangakan, Kecamatan Kasreman atau tepatnya beralamat di Jalan Raya
Ngawi – Caruban, Km. 6, Ngawi, Telp. (0351)749997, Kode Pos 63285.68
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3.

Profil Sekolah (Visi dan Misi SMP Negeri 1 Kasreman)
a. Visi Sekolah
Berprestasi berdasarkan imtaq, tangguh dan berbudaya
b. Misi Sekolah
1) Meningkatkan situasi sekolah yang kondusif bagi terwujudnya integrasi
imtaq dan iptek.
2) Menanamkan sikap dan perilaku yang berakhlak mulia
3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif.
4) Mendorong dan membantu siswa mengenali bakat dan potensi dirinya
agar dapat dikembangkan secara optimal.
5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara proporsional kepada seluruh
warga sekolah.
6) Menjadikan siswa peka terhadap permasalahan lingkungan dan tantangan
masa depan.
7) Memasyarakatkan gerakan disiplin sekolah melalui budaya tertib, budaya
bersih dan budaya belajar.
8) Meningkatkan kemampuan siswa dalam budaya cipta di bidang seni dan
iptek.
9) Menciptakan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan akademi
dan non akademis.69

4.

Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Kasreman
Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting keberadaannya karena

dengan melihat dan membaca struktur organisasi memudahkan kita untuk mengetahui
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sejumlah personel yang menduduki jabatan tertentu di dalam lembaga tersebut.
Disamping itu pihak lembaga juga lebih mudah melaksanakan program yang lebih
direncanakan, mekanisme kerja, serta tugas dan tanggungjawab bisa berjalan dengan
baik.
Adapun struktur organisasi di SMPN 1 Kasreman Ngawi adalah sebagai berikut:
a. Kepala Sekolah

: Edy Prayoga, S.Pd., M.Pd.

b. Komite Sekolah

: Luntoro S, Sos.

c. Koordinator TU

: Hestin Sri Budiarti

d. Wakasek Kurikulum : Suluh Jati S, S.Pd.
e. Wakasek Kesiswaaan : Abdul Goffar, SP.d.
f. Wakasek Sarpras

: Prayitno, SP.d.

Urusan Humas

: Dra. Sri Hartatik K.W.

Urusan Sarpras

: Suwoko, SP.d.

g. Koordinatr BP/BK

: Dra. Sri Hartatik K.W.

h. Wali Kelas

:

Kelas VII A

: Erlita R, SP.d.

Kelas VII B

: Amalia F, SP.d.

Kelas VII C

: Sri Tjahyorini, SP.d.

Kelas VII D

: Tutik S, S.Ag.

Kelas VII E

: Sari Nuryanti, SP.d.

Kelas VII F

: Endah P, SP.d.

Kelas VIII A

: Viki Yumarna A, SP.d.

Kelas VIII B

: Dra. Nurhayati.

Kelas VIII C

: Slamet Riyadi, SP.d.

Kelas VIII D

: Aris Rahman S, SP.d.

5.

Kelas VIII E

: Dra. Titik Ambawani

Kelas VIII F

: Anang Julian P, SP.d.

Kelas IX A

: Maulidah F, SP.d.

Kelas IX B

: Sulis Indira M, SP.d.

Kelas IX C

: Obed Nugo, SP.d.

Kelas IX D

: Drs. Marsudi R.

Kelas IX E

: Abdul Manan, SP.d.

Kelas IX F

: Drs. Widarto, M.Si.

Kelas IX G

: Dra. Endang Tri S.70

Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa SMP Negeri 1 Kasreman
a. Keadaan Guru dan Karyawan
Salah satu unsur yang penting dalam proses pendidikan adalah guru. Secara
umum, guru memiliki tanggungjawab untuk mengantar peserta didik ke arah
tujuan pendidikan. SMP Negeri 1 Kasreman memiliki visi untuk menjadikan
peserta didik berprestasi berdasarkan imtaq, tangguh dan berbudaya.
Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari sekolah yaitu
mencetak peserta didik atau siswa yang berprestasi dan berkualitas
berdasarkan iman dan taqwa, tangguh dan berbudaya. Hal ini sesuai dengan
diterapkannya tata tertib sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah
dan perilaku disiplin siswa, agar siswa dapat memiliki iman dan taqwa,
tangguh, dan berbudaya sebagai bekal jika
masyarakat.
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lulus nanti dan terjun ke

SMPN 1 Kasreman dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang
bernama Bapak Edy Prayoga, S.Pd., M.Pd. dalam menjalankan tugasnya
untuk mencerdaskan peserta didiknya, beliau dibantu oleh guru-guru yang
mengabdi selama seklah ini didirikan. Berikut data guru dan karyawan SMPN
1 Kasreman tahun 2018/2019. Berikut data guru dan karyawan SMPN 1
Kasreman tahun ajaran 2018/2019.

Tabel 1.1 : Data Guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Kasreman
Data Guru dan Karyawan
SMP

SMP

Jumlah Guru/Staf

Negeri

Swasta

Keterangan

Guru Tetap/Staf (PNS/Yayasan)

25 Org

- Org

-

Guru

6 Org

- Org

-

Guru PNS Dipekerjakan (DPK)

-Org

- Org

-

Staf Tata Usaha (PNS)

5 Org

- Org

-

Pegawai Tidak Tetap

6 Org

- Org

-

Tidak

Tetap/Guru

Bantu/Latihan Kerja

b. Keadaan Siswa
Unsur-unsur yang harus ada dalam proses pendidikan terdiri dari
sarana prasarana, pendidik dan peserta didik. Pendidik atau guru memang
sangat penting dalam pendidikan, karena tanggungjawab yang begitu besar
yang dimiliki untuk mendidik. Namun, adanya peserta didik atau siswa tidak
kalah penting, karena tanpa adanya peserta didik proses belajar mengajar tidak
akan berjalan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi tercatat data siswa
mulai tahun ajaran 2016/2017 sampai 2018/2019 sebagai berikut:71
Tabel 1.2 : Data siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir SMP Negeri 1 Kasreman
Th.

Jml.

Pelajaran

Pendaftar

Kelas VII

Kelas VIII

Kelas XI

Jumlah
(Kls. VII+VIII+IX)

(Cln

Jml.

Jml.

Siswa

Siswa

Rombel

Baru)

L

P

2016/2017

169

101

68

2017/2018

181

90

2018/2019

190

99

Jml.

Jml.

Jml.

Siswa

Rombel

Siswa

L

P

7

101

94

91

6

99

82

6

91

Jml.

Siswa

Rombel

Rombel

L

P

L

P

7

97

88

7

300

250

21

71

7

100

93

7

289

255

20

91

6

97

72

7

287

245

19

B. Deskripsi Data Khusus
1. Pemahaman Siswa Mengenai Tata Tertib Sekolah
Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk
membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan
guna mewujudkan tujuan tersebut. Lingkungan sekolah khususnya tingkat SMP
yang di dalamnya terdiri dari remaja-remaja awal yang sedang dalam masa mencari
jati diri, sangat rentan sekali terhadap perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu
diperlukan suatu aturan atau tata tertib yang harus diterapkan di sekolah yang
bertujuan membatasi setiap perilaku siswa. Hal tersebut seperti yang disampaikan
oleh Bapak Edy Prayoga selaku kepala sekolah sebagai berikut:
Saya ingin siswa itu memiliki karakter, sepeti tanggung jawab, jujur,
berakhlak mulia dengan adanya tata tertib yang diterapkan sehingga
terbentuk pribadi yang baik pada diri anak”.72
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Menumbuhkan karakter pada siswa apalagi di usia remaja disaat mereka
masih mencari jadi diri memang sangat diperlukan. Perlu suatu aturan atau tata
tertib yang membantu membentuk karakter siswa, karena dengan adanya tata tertib
tersebut membantu menumbuhkan kesadaran pada pribadi siswa, kesadaran dalam
perilaku disiplin maupun dalam hal kesadaran beribadah siswa. Untuk
menumbuhkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin pada siswa, perlu
pemahaman siswa terhadap tata tertib dengan benar. Jadi siswa harus memahami
bentuk dan pelaksanaan dari tata tertib tersebut.
Bapak Widarto selaku guru Pendidikan Agama Islam (PAI), beliau
menjelaskan

bagaimana

pemahaman

siswa

mengenai

tata

tertib

dalam

meningkatkan kesadaran beribadah siswa kelas VIII:
Biasanya kalau tahap awal kelas VII lo ya belum mudeng dia, karena baru
perlu adaptasi kira-kira 3 bulan baru mudeng dia, kalau kelas VIII, IX
sudah paham.73
Salah satu tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Kasreman dalam hal
meningkatkan kesadaran beribadah selain dari sholat berjamaah, juga terdapat tata
tertib untuk memakai jilbab bagi siswi yang beragama Islam dan celana panjang
bagi siswa laki-laki. Hal ini menjadi suatu hal yang berbeda mengingat SMP
Negeri 1 Kasreman bukan SMP yang berbasis agama. Dalam hal ini Bapak
Widarto selaku Guru Pendidikan Agama Islam sekaligus yang mengusulkan tata
tertib tersebut bersama Bapak Istidjono Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kasreman
terdahulu agar siswi perempuan berpakaian panjang dan berjilbab bagi yang
beragama Islam dan bercelanan panjang bagi siswa laki-laki, tata tertib ini sudah
berjalan kira-kira 7 tahun. Hal ini yang menjadi awal mula adanya tata tertib
tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Widarto sebagai berikut:
73
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Sudah lama mbak, sekitar 7 tahun kira-kira. Dulu ya terserah dari anaknya
mau berjilbab atau tidak, kemudian saya dan Pak Istidjono membuat usul
dan dilakukan rapat guru, ya awalnya ada yang setuju ada yang tidak tetapi
pada akhirnya ada anjuran tapi sudah seperti wajib berjilbab dan celana
panjang, dan bisa dilihat sendiri siswa yang muslim berjilbab semua.
Sekarang seragam sudah satu paket dari sekolah. Kalau infaq itu bukan
sanksi mbak, itu kesepakan saya dengan kelas VIII karena saya guru PAI
kelas VIII dan infaqnya seikhlasnya anak. Nanti uang yang terkumpul
digunakan untuk keperluan masjid sekolah jadi agar anak itu ikut sholat
berjamaah awalnya ya mengeluh tapi lama-lama timbul tanggungjawab dan
kesadaran anak sendiri.74
Ibu Sri Hartatik selaku guru Bimbingan Konseling (BK), menyampaikan
bahwa pemahaman siswa kelas VIII mengenai tata tertib sekolah sudah baik,
seperti yang dijelaskan beliau sebagai berikut:
Sudah mbak. Ya tadi sudah diberikan sosialisasi dari BK sejak awal masuk
sekolah kelas VII itu dalam MOS atau MPLS istilahnya baru karena K13,
ditempel juga sudah dan setiap mata pelajaran BK selalu diinformasikan
kepada siswa mengenai tata tertib sekolah. Kalaupun ada yang melanggar
presentasinya sekitar 2% saja mbak.75
Novita Sari siswi kelas VIII SMP Negeri 1 Kasreman mengatakan bahwa
sosialisasi yang diberikan oleh sekolah sudah dapat dipahami dengan baik:
Sudah mbak. Sudah paham76
Selain itu dari siswa yang lain juga mengatakan bahwa sosialisasi yang
diberikan sekolah mengenai tata tertib sekolah sudah dipahami oleh siswa. Agus
Bayu A.S. mengatakan:
Sudah. Dikelas juga ada poinnya juga ada.77
Dibuktikan juga dengan hasil wawancara dengan siswa kelas VIII yan lain.
Saat ditanya apa saja tata tertib yang ada di SMPN 1 Kasreman, bisa menyebutkan
walaupun tidak semua. Jika dapat menyebutkan dan mengerti apa saja tata tertib
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tersebut berarti sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai tata tertib sekolah
yang ada di SMPN 1 Kasreman. Akmal M mengatakan:
Banyak mbak. Tidak boleh merokok,tidak boleh membolos, sholat
berjamaah. Ditempel ada dikelas ada, ada poinnya juga.78
Untuk menumbuhkan pemahaman yang baik bagi siswa perlu adanya suatu
sosialisasi yang baik, selain tata tertib yang ditempel perlu adanya sosialisasi
secara langsung oleh guru jadi siswa akan lebih mudah memahami tata tertib yang
ada disekolah. Selain itu perlu adanya pengawasan apakah siswa telah menjalankan
tata tertib sesuai yang ada disekolah, hal ini dapat menunjukkan seberapa paham
siswa terhadap tata tertib dalam hal kesadaran beribadan dan perilaku disiplin
siswa. Hal tersebut dibuktikan dari hasil dokumentasi, siswa terlambat dari tahun
2018 sampai 2019 sekarang jumlah siswa yang terlambat tergolong sedikit. Selain
itu dalam hal keterlambatan SMP Negeri 1 Kasreman mempunyai pengecualian.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sri Hartatik sebagai berikut:
Sedikit mbak.79 Terlambat seperti itu. Namun di SMPN 1 Kasreman kami
mempunyai kebijakan berapa menitpun siswa telat boleh masuk kelas
daripada anak bolos sekolah, kalau telat kan mengisi buku terlambat dan
mengisi surat kerangan ini nanti diberikan pada guru yang mengajar
dikelas.”80
Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Widarto, ibu Sri Hartatik juga
mengatakan bahwa siswa tertutama kelas VIII sudah memiliki pemahaman yang
baik mengenai tata tertib, karena dari awal kelas VII memang sudah dibekali dan
dibimbing mengenai tata tertib apa saja yang ada di sekolah. Jika masih ada siswa
yang melanggar masih dibatas wajar pelanggaran atau pelanggaran ringan dan
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jumlahnya sedikit sekali, jika ada yang melanggar itupun hanya siswa yang sama
dengan pelanggaran yang sama.
Novita sari siswi kelas VIII juga mengatakan bahwa pelanggaran tergolong
sedikiti dan termasuk pelanggaran ringan, sebagai berikut:
Tidak banyak mbak. Paling ya membolos, kalau berantem pernah tapi tidak
sering ada.81
Kemudian Romi Afriansah mengatakan pernah melanggar tata tertib namun
tidak sering.
Pernah mbak, tapi hanya sedikit.82

2. Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah
dan Perilaku Disiplin Siswa Kelas VIII
Tata tertib sekolah dapat berjalan dengan baik apabila dikelola dengan baik
pula. Selain itu dibutuhkan kerjasama antara siswa, guru dan orang tua selaku
pembimbing siswa dirumah, karena tata tertib yang dibuat dan disepakati tidak
akan terlaksana dengan baik jika kurangnya koordinasi dari berbagai pihak terkait,
baik antara siswa dengan guru, guru dengan guru lainnya, serta dengan orang tua
siswa.
Koordinator Bimbingan Konseling (BK) yaitu Ibu Sri Hartatik menjelaskan
bagaimana pelaksanaan tata tertib dalam menumbuhkan perilaku disiplin siswa:
Kalau untuk pelaksanaannya sendiri ya sesuai dengan tata tertib yang telah
ditetapkan oleh sekolah mbak, nanti dari guru turut membantu
terlaksananya tata tertib dengan membimbing, mengawasi anak.83 Biasanya
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diberikan hukuman pada anak seperti membersihkan halaman sekolah,
keliling lapangan tapi itu hanya beberapa guru mbak.84
Selain dari guru, siswa dengan siswa juga saling mengingatkan jika terdapat
teman mereka yang melanggar, mereka akan mengingatkan jika mengetahui ada
teman mereka yang melanggar tata tertib sekolah, seperti jika ada yang tidak
mengikuti sholat berjamaah maka teman lainnya akan saling mengingatkan, seperti
yang diungkapakan oleh Tito Augustian sebagau berikut:
Diingatkan mbak, diberi tahu. Seperti kalau ada yang tidak ikut sholat
diingatkan.
Hal yang sama diungkapkan oleh Akmal M jika melihat ada temannya yang
tidak mengikuti sholat berjmaah ataupun melanggar tata tertib sekolah yang lain.
Akmal M mengungkapkan:
Diingatkan mbak, tapi kadang ada yang susah. Kalau tidak sholat
berjamaah nanti ada sanksi membayar infaq.85
Jika diantara siswa sudah memiliki kesadaran untuk saling mengingatkan
kepada temannya jika ada yang mencoba melanggar, hal tersebut menumbuhkan
karakter jujur dan bertanggungjawab. Selain itu membantu memudahkan guru
dalam mengawasi siswa.
Sekolah mempunyai misi “ Menanamkan sikap dan perilaku yang
berakhlak mulia”. Hal tersebut mengandung arti bahwa sekolah sebagai tempat
pembelajaran pada anak harus menjadikan anak memiliki sikap dan perilaku yang
mulia. Hal tersebut akan terlaksana apabila ada koordinasi yang baik antara siswa
dan guru, selain dari sosialisasi yang telah disampaikan oleh guru perlu adanya
jadwal yang yang mengatur kegiatan tersebut, sehingga dalam beberapa pelaksaan
tata tertib sekolah dapat terstruktur dengan baik. Untuk itu sekolah membuatkan
84
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beberapa jadwal sholat untuk membantu anak agar disiplin dengan kewajiban yang
dia miliki sekaligus meningkatkan kesadaran beribadah anak, apalagi kurikulum K
13 mengarahkan anak pada pendidikan karakter. Dalam hal ini Waka Kesiswaan
Bapak Goffar yang berperan dalam hal pengaturan jadwal tersebut, beliau
mengatakan sebagai berikut:
Jelas ada, apalagi PP No. 16 ini sudah mengarah pada pendidikan karakter
perlu ada beberapa penekanan. Itu saya sudah buatkan jadwal-jadwal sholat
dhuha, sholat dhuhur, dan sholat jum‟at berjamaah, ada pembagiannya
waktunya.86 Tetapi kalau dari perilaku anak kembali pada diri masingmasing.87
Dalam pelaksanaan tata tertib yang ada disekolah baik untuk meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa,

peran guru juga sangat

diperlukan agar tata tertib yang ada dapat berjalanan dan dilaksanakan dengan baik
oleh siswa.
Jadi dengan adanya tata tertib yang telah dibuat dengan pemikiran dan
pertimbangan bisa berjalan dengan baik jika guru, siswa, dan orang tua dapat
bersinergis dengan baik. Guru harus dapat mengarahkan siswanya dan
membimbing dengan baik. Selain itu latar belakang orang tua juga merupakan
faktor yang sangat penting bagi terlaksananya tata tertib disekolah, karena tata
tertib yang ada sudah efektif namun dalam pelaksanaannya sangat penting peran
dari orang tua. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Goffar selaku
Waka Kesiswaan di SMP Negeri 1 Kasreman sebagai berikut:
Sudah efektif. Tapi ya tadi kembali pada latar belakang orang tua, Saat
disekolah anak sudah tertib diarahkan tapi tidak tahu dirumah bagaimana.
Tapi kalau dirumah orang tua tidak mau menegur, tidak mengarahkan anak
ya berapa persen anak bisa memiliki kesadaran beribadah dan disiplin.88
86
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Latar belakang siswa dirumah memang memiliki pengaruh yang besar,
karena siswa lebih lama dirumah daripada disekolah. Hal tersebut juga
berpengaruh terhadap ketaatan siswa terhadap tata tertib sekolah dan efek jera dari
hukuman yang diberikan jika terdapat pelanggaran. Selain itu SMP Negeri 1
Kasreman sangat memperhatikan dari segi sarana dan prasarana, seperti masjid
sekolah, disini masjid telah direnovasi yang dulu hanya dapat menampung
beberapa siswa sekarang dapat menampung lebih banyak siswa dan tempat wudhu
masjid juga ditambah. Pagar sekolah juga diperluas walau masih ada beberapa
kekurangan. Bapak Edy Prayoga selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Kasreman
menjekaskan:
Pagar sekolah juga sudah luas, namun perlu ada tambahan mbak yang dekat
SMK itu. Kemudian serambi masjid baru direnovasi jadi sekarang bisa
menampung lebih banyak siswa.89 Kalau dulu kan sholat jum‟at dijadwal
mbak minggu ini kelas apa dan apa kalau sekarang sudah muat kelas
VII,VIII, dan IX beserta guru laki-laki.90
Semua kegiatan yang berjalan dengan baik tidak selamanya mulus,
terkadang menemui kendala, hambatan atau rintangan yang tentu menguji
pelaksanaan pada suatu kegiatan tersebut. Dalam pelaksaan tata tertib sekolah yang
menjadi kendala utama adalah dari latar belakang orang tua. Bagaimana orang tua
mengawasi anak mereka dirumah. Belum lagi pengaruh pergaulan serta kondisi
lingkungan sekitar siswa. Hal tersebut dialami oleh bu Sri Hartatik. Kendala dari
pelaksaan tata tertib seperti:
Kalau kendala pasti ada karena setiap program pasti ada kendalanya.
Kendalanya dari latar belakang orang tua, kalau dirumah orang tua tidak
perhatian kepada anak, membiarkan anak baik dari kedisplinan dan ibadah
anak juga pasti kurang baik. Kalau disekolah kan ada guru yang mengawasi
sholat tidak atau tidak disiplin tapi kalau dirumah dibiarkan ya kesadaran
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anak pasti kurang bagus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik antara sekolah
dan orang tua.91
Sedangkan dalam hal kesadaran beribadah siswa kendala yang dihadapi
sama yaitu dari latar belakang orang tua, pengawasan dan perhatian orang tua yang
tidak maksimal membuat kesadaran beribadah anak menjadi kurang seperti
kurangnya kesadaran anak untuk membaca Al-Qur‟an. Bpak Widarto mengatakan:
Kendalanya masih banyak anak yang belum bisa baca Al-Qur‟an dari
berapa ratus siswa hanya beberapa yang sudah bisa. Latar belakang orang
tua mempunyai peranan yang tinggi, biasanya anak yang bandel itu kurang
komunikatif antara anak dan orang tua jadi anak melampiaskan kepada halhal yang negatif. Kalau hubungan anak dan orang tua baik, anak tidak akan
mudah kearah hal yang negatif disekolahpun juga bagus.92

3. Dampak Penerapan Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran
Beribadah dan Perilaku Disiplin Siswa Kelas VIII
Dalam pelaksanaan di sekolah, tata tertib sudah dilaksanakan dengan baik
oleh siswa, seperti sholat dhuha, dhuhur, dan jum‟at berjamaah dilaksanakan oleh
siswa dengan baik begitu pun dalam perilaku disiplin mereka. Siswa yang datang
terlambat mulai mengalami penurunan dan siswa mulai tertib untuk tidak
melanggar tata tertib sholat berjamaah. Namun hal ini akan berbeda apabila
dirumah orang tua kurang memperdulikan kondisi anaknya. Pengaruh dari
pelaksanaan tata tertib tersebut pun sudah meningkat menjadi lebih baik, tetapi saat
dirumah orang tua lah yang harus mengawasi anak. Bapak Abdul Goffar
menjelaskan sebagai berikut:
Ada perubahan, tapi ya tadi pengaruh pergaulan, teman sebaya, lingkungan.
Kalau disekolah sudah diarahkan tetapi tidak tahu kebiasaan siswa dirumah
bagaimana. Tetapi kalau perubahan pada siswa jelas ada dan lebih baik.
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Jadi sekolah mengupayakan bagaiamana anak itu selain dari akademis juga
seimbang antara non akademisnya.93
Namun secara keseluruhan pelaksanaan tata tertib telah memiliki dampak
yang besar kepada siswa. Sebelum adanya tata tertib dalam meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa, sebetulnya dari siswa sendiri
sudah baik namun setelah ada tata tertib tersebut kesadaran siswa menjadi lebih
meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan oleh bapak Edy
Prayoga selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kasreman:
Sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan lagi terutama kesadaran
berpakaian.94 Sekarang selain sholat dhuhur dan jum‟at berjamaah,
diwajibkan juga sholat dhuha berjamaah.95Ada juga infaq jum‟at, kegiatan
jum‟at bersih dan yang baru sekarang ada wisuda bagi yang sudah katam
Al-Qur‟an 30 jus tetapi baru berjalan 2 tahun, nanti siswa yang diwisuda
diberikan piagam dari sekolah agar anak lebih semangat. Jadi anak nanti di
tes dulu dan ada pernyataan kejujuran jadi tidak sekedar anak bilang sudah
katam lalu diwisuda mbak.96
Sekolah mengupayakan agar setelah lulus anak telah memiliki bekal yang
baik baik akademis maupun non akademisnya. SMP Negeri 1 Kasreman walaupun
bukan sekolah yang berbasis agama, namun sangat memperhatikan keagamaan
anak, seperti tata tertib berjilbab walau nanti jika dirumah dilepas kembali tetapi
setidaknya sekolah telah melatih siswi untuk menutup auratnya begitu pula dengan
adanya jadwal dan absensi sholat berjamaah juga dengan adanya tata tertib lainnya
agar meningkatkan perilaku disiplin siswa. Menurut Bapak Widarto terdapat
perubahan setelah ada tata tertib tersebut, Beliau mengungkapkan:
Sangat besar. Perubahan berpakaian muslim, berinfaq jum‟at, kesadaran
sholat jum‟at, kesadaran sholat sunah sholat dhuha, sholat dhuhur.97
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Selain itu siswa kelas VIII juga telah memahami materi Pendidikan Agama
Islam dengan baik. Seperti dalam hal kejujuran dan tanggungjawab. Bapak
Widarto menjelaskan:
Bagus relatif bagus, dalam hal tanggungjawab, kejujuran. Disini tidak ada
yang mencuri dan lainnya.98
Senada dengan ungkapan tersebut, Ibu Sri Hartatik juga mempertegas
bahwa setelah terdapat tata tertib terdapat perubahan pada siswa.
Sangat berubah. Saya mengajar sudah 21 tahun mbak disini. Kesadaran dari
anak dan orang tua sudah baik tidak separah dulu, mungkin sekarang
pengaruh dari media sosial dan pengetahuan yang semakin baik.99
Hal tersebut juga diungkapakan oleh beberapa siswa kelas VIII SMP
Negeri 1 Kasreman:
Novita Sari mengatakan:
Ada mbak. Sekarang rajin sholat dhuha dan sholat berjamaah, berpakaian
rapi.100
Sedangkan Tito Augustian mengatakan:
Ada mbak. Sekarang rajin sholat dhuha dan sholat berjamaah, menjadi
lebih disiplin.101

Aris Eko W mengatakan:
Iya mbak, lebih rajin sholat disekolah dirumah juga.102
Iwan Budi S. mengatakan:
Lebih disiplin, lebih rajin sholat.103
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Tata tertib sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII. Bapak Widarto
mengatakan peran dari tata tertib dalam meningkatakn kesadaran beribadah siswa:
Sangat penting untuk meningkatkan kualitas ibadah anak-anak. Tata tertib
sekolah semua harus ditaati dan seluruh kegiatan ibadah. Sholat jum‟at
wajib untuk semua anak putra karena sekarang serambi masjid sudah luas
jadi muat semua kelas VII,VIII,IX kalau dulu dijadwal sekarang semua
sudah muat beserta semua guru laki-laki.104
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BAB V
PEMBAHASAN

A. Analisis Pemahaman Siswa Mengenai Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan
Kesadaran Beribadah dan Perilaku Disiplin Siswa
Dalam hal pemahaman siswa mengenai tata tertib sekolah terutama dalam
meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa, guru memiliki peran
yang sangat penting. Mulai dari awal kelas VII siswa harus diberikan pemahaman
yang baik mengenai tata tertib, karena jika siswa belum memiliki pemahaman yang
baik dalam pelaksanaan tata tertib juga tidak akan berjalan dengan efektif. Selain
dengan menempel tata tertib sekolah beserta poinnya dikelas atau dilingkungan
sekolah, guru juga harus memberikan sosialisasi kepada siswa. Sosialisasi berupa
memberikan informasi mengenai tata tertib sekolah dan bobot pelanggarannya kepada
siswa, karena ada beberapa tata tertib yang tidak tertulis secara langsung di dalam tata
tertib sekolah namun dilaksanakan sebagai bagian dari tata terti sekolah, seperti tata
tertib berpakaian panjang dan berjilbab, sholat berjamaah dan sebagainya. Selain itu
dari kurikulum K13 yang sekarang digunakan di sekolah, ada pendidikan karakter
religius dan disiplin. Untuk itu tata tertib sekolah harus didesain selain untuk
mendisiplinkan siswa namun sekaligus agar siswa memiliki kesadaran beribadah yang
baik. Semua guru harus ikut bekerja sama dalam memberikan pemahaman kepada
siswa tidak hanya guru pendidikan agama Islam atau guru bimbingan konseling,
karena jika koordinasi antara guru tidak berjalan dengan baik siswa hanya sekedar
tahu tentang tata tertib tapi tidak memahami tata tertib itu sendiri.
Kemudian siswa dapat dikatakan telah memahami tata tertib sekolah tidak
hanya dapat menyebutkan apa saja tata tertib yang ada disekolah, namun ada beberapa

indikator yang dapat dilihat. Dalam meningkatkan kesadaran beribadah siswa dengan
tata tertib sekolah ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan sebagai acuan. Ketika
disekolah siswa melaksanakan sholat berjamaah baik dhuha, dhuhur, ataupun sholat
jum‟at, berpakaian panjang dan berjilbab sesuai aturan sekolah. Disini siswa telah
memiliki dimensi keyakinan dan dimensi peribadatan atau praktik agama. Siswa telah
memiliki keyakinan mengenai ajaran-ajaran agamanya kemudian dipraktikan dengan
mengerjakan apa yang diperintah oleh ajaran agama Islam berupa sholat, berdo‟a,
ataupun membaca Al-Qur‟an. Selanjutnya dimensi penghayatan, siswa merasa dekat
dengan Allah bersyukur dengan apa yang telah mereka miliki dengan cara beribadah,
kemudian dimensi pengetahuan dan dimensi pengalaman, dalam dimensi ini siswa
bertanggungjawab melaksanakan jadwal sholat mereka masing-masing dengan baik.
Saling mengingatkan jika ada teman yang tidak mengerjakan sholat berjamaah, tidak
mencuri, sopan terhadap guru. Hal ini telah dibuktikan dari hasil wawancara dan
observasi yang dilakukan oleh penulis. Kesadaran beribadah siswa telah meningkat
jika dibandingkan dulu.
Kemudian untuk meningkatkan perilaku disiplin siswa kelas VIII, guru
memberikan pembinaa dan teladan yang baik kepada siswa. Guru harus tegas dalam
hal apa yang harus dilasanakan dan apa yang dilarang serta tidak boleh dilakukan.
Guru memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada siswa kemudian siswa akan
menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan mengerti larangan-larangan yang
harus ditinggalkan. Siswa akhirnya dapat membedakan perilaku yang baik dan
perilaku yang buruk. Sehingga siswa akan memiliki kesadaran dari dalam dirinya
sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Siswa telah memiliki pemahaman yang
baik mengenai tata tertib sekolah, jika masih terdapat pelanggaran itupun tergolong
pelanggaran ringan. Dalam hal berpakaian, waktu, sopan santun siswa sudah memiliki

kesadaran yang baik namun perlu ditingkatkan kembali, karena masa SMP siswa
masih tergolong labil jadi masih suka mencoba-coba hal baru. Untuk itu memang
peran guru sangat diperlukan untuk membina siswa dan melakukan pengawasan serta
memberikan pemahaman kepada siswa dengan baik.
Dari pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa pemahaman siswa kelas VIII
mengenai tata tertib sekolah sudah baik, karena mulai dari awal kelas VII sudah
diberikan sosialisasi oleh guru, selain itu saat pembelajaran Bimbingan Konseling
guru selalu mengingatkan siswa mengenai tata tertib sekolah. Jika masih ada siswa
kelas VIII yang melanggar masih sebatas pelanggaran wajar seperti terlambat, tidak
memakai dasi, tidak memasukkan baju seragam, dan sebagainya itupun presentasi
pelanggaran sangat sedikit. Jadi dapat diketahui bahwa pemahaman siswa kelas VIII
mengenai tata tertib sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku
disiplin siswa sudah baik, namun dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan kembali.

B. Analisis Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran
Beribadah dan Perilaku Disiplin Siswa
Dalam pelaksanaan tata tertib sekolah perlu kerjasama yang baik antara guru,
siswa dan orang tua siswa agar tata tertib dapat berjalan dengan efektif. Selain itu ada
beberapa poin pelanggaran tata tertib yang dibuat oleh sekolah yang diharapkan agar
siswa tidak melanggar tata tertib. Namun tetap saja ada beberapa siswa yang
melanggar untuk itu perlu adanya pengawasan dari guru. Tidak hanya dari guru
Pendidikan Agama Islam atau guru Bimbingan Konseling untuk meningkatkan
kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa, namun semua guru harus ikut serta
dalam mengawasi dan memberikan bimbingan kepada siswa, karena tanpa ada
kerjasama yang baik diantara guru pelaksanaan tata tertib sekolah tidak dapat berjalan

dengan maksimal. Sikap guru yang acuh jika ada siswa yang melanggar akan
membuat siswa mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan. Namun jika semua
guru ikut mengawasi dan memberikan nasihat jika ada siswa yang melanggar, siswa
tersebut perlahan akan menyadari kesalahannya dan tidak melakukukan pelanggaran
kembali.
Selain guru, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting untuk
memberikan mengawasan dan pembinaan, apalagi siswa lebih banyak menghabiskan
waktu dirumah. Seperti contoh, orang tua kurang mengawasi pergaulan anak, anak
dibiarkan pulang larut malam, orang tua tidak mengetahui dengan siapa anak bergaul.
Hal ini menyebabkan anak menjadi terbiasa dan akahirnya susah untuk diatur.
Lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh yang besar, jika anak tinggal
dilingkungan yang tidak disiplin dan beragama maka akan berpengaruh pada anak
tersebut. Hal seperti inilah yang banyak membuat anak melakukan penyimpangan.
Untuk itu diperlukan pengawasan yang baik dari orang tua seperti memberikan
batasan pada anak namun yang tidak mengengkan anak, karena biasanya anak atau
siswa jika berada disekolah susah untuk mentaati tata tertib atau melaksanakannya itu
karena kebiasaan dirumah yang kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya,
namun jika orang tua dengan pengawasan yang baik, pelaksanaan tata tertib yang
dilaksanakan di sekolah dapat berjalan dengan efektif karena anak telah terbiasa
mentaati tata tertib yang ada dirumah.
Ada beberapa tata tertib yang dilaksanakan di sekolah seperti, tata seragam
sekolah, kebersihan, kedisiplinan, ketertiban, kerapian, dan waktu. Seperti dalam hal
seragam sekolah dalam pelaksanaannya sekolah membuat jadwal tersendiri, hari senin
selasa memakai pakaian putih biru, rabu kamis batik, jum‟at sabtu pramuka. SMPN 1
Kasreman memiliki tata tertib berseragam panjang. Laki-laki memakai celana

panjang, untuk siswi perempuan memakai jilbab dan seragam panjang. Hal ini
diharapakan agar siswa tidak sekedar memiliki sifat disiplin namun juga agar
meningkatkan kesadaran beribadah mereka. Cara yang biasa dilakukan sekolah adalah
membuat jadwal. Ada jadwal sholat dhuha, dzuhur, dan jum‟at berjamaah. Dalam
setiap sholat berjamaah ada guru yang ikut mendampingi siswa. Selain itu dengan
adanya jadwal tersebut melatih siswa untuk disiplin waktu dan melatih siswa
bertanggungjawab dengan jadwal mereka. Kemudian tata tertib memakai pakaian
panjang terutama untuk siswa laki-laki mengurangi pelanggaran untuk tidak sholat
berjamaah dengan alasan tidak membawa sarung. Sedangkan untuk siswi perempuan
melatih mereka untuk berjilbab, walaupun ketika dirumah atau dilingkungannya tidak
semua siswi terus berjilbab, namun saat disekolah mereka sudah dilatih untuk
berjilbab. Sehingga mulai dari kebiasaan disekolah yang menganjurkan untuk
berjilbab diharapkan dapat meningkatkan kesadaran beribadah siswa.
Kemudian jika ada siswa yang melanggar tata tertib, sekolah sudah
membuatkan beberapa poin sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh
siswa. Hal ini diharapkan memberikan efek jera bagi siswa yang melanggar tata tertib
agar tidak mengulangi kembali. Guru PAI kelas VIII memiliki cara yang unik jika
terdapat siswa yang tidak memngikuti sholat berjamaah. Disetiap sholat berjamaah
terdapat absensi ketidakhadiran siswa untuk mengetahui siapa saja yang tidak
mengikuti sholat berjamaah. Siswa yang tidak mengikuti sholat berjamaah diharuskan
membayar infaq untuk masjid seikhlasnya. Sehingga sekaligus melatih siswa untuk
beramal dan nantinya juga akan kembali kepada siswa lagi karena infaq yang
terkumpul akan digunakan untuk keperluan masjid sekolah.
Selain itu sarana dan prasarana yang memadai juga ikut mendukung pelaksaan
taat tertib sekolah. Seperti masjid di SMPN 1 Kasreman sudah direnovasi menjadi

lebih lebar sehingga dapat menampung lebih banyak siswa, tempat wudhu juga telah
ditambah. Kemudian pagar sekolah telah diperbaiki walau perlu penambahan. Untuk
seragam dari sekolah sudah persiapkan dari awal masuk kelas VII.
Dari pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan tata tertib sekolah
dilihat dari indikator kesadaran beribadah, dimensi keyakinan, dimensi peribadatan
atau praktik ibadah, dimensi penghayatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi
pengalaman sudah mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan kembali.
Kemudian dari segi perilaku disiplin siswa juga sudah mengalami peningkatan namun
perlu ditingkatkan kembali. Tetapi secara keseluruhan tata tertib yang telah dibuat
oleh sekolah sudah dapat meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin
siswa kelas VIII.

C. Analisis Dampak Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran
Beribadah dan Perilaku Disiplin Siswa
Dampak adalah suatu proses kelanjutan setelah pelaksanaan. Dalam tata tertib
sekolah yang telah dilaksanakan, pastilah sekolah ingin ada perubahan atau dampak
positif dari pelaksanaan tersebut. Sebagai contoh tata tertib untuk datang ke sekolah
tepat waktu, hal ini diharapkan agar siswa memiliki disiplin waktu. Kemudian tata
tertib berseragam panjang atau Islami, SMPN 1 Kasreman merupakan salah satu
sekolah yang menerapkan tata tertib tersebut, siswa laki-laki memakai celana panjang
dan siswi perempuan memakai seragam panjang dan berjilbab, karena sebelumnya
banyak pelanggaran seperti memakai seragam yang tidak sesuai aturan, celana atau
rok yang terlalu pendek, mengecat rambut, seragam ketat. Tata tertib atau peraturan
tambahan yang dibuat oleh sekolah, seperti sholat berjamaah yang diterapkan oleh
sekolah, dengan jadwal yang telah dibuat masing-masing.

Sebuah tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh sekolah diharapkan dapat
memberikan perubahan bagi siswa. Dari awal masuk kelas VII telah diberikan
pemahaman mengenai tata tertib sekolah agar dalam pelaksaannya dapat berjalan
dengan baik. Apalagi kelas VIII biasanya merupakan puncak dari kenakalan atau
pelanggaran yang dilakukan siswa, karena kelas VII baru awal perkenalan dengan
lingkungannya untuk itu masih mudah jika diarahkan karena masih baru, kemudian
kelas VIII adalah puncak dari banyaknnya pelanggaran yang dilakukan. Pada kelas
VIII, telah mengenal lingkungan sekolah dan warga sekolah, mereka biasanya mulai
mencoba-coba hal baru. Sedangkan kelas IX siswa mulai kembali mentaati tata tertib
yang diberikan oleh sekolah karena telah mendekati kelulusan sehingga siswa kelas
XI mulai memperbaiki pelanggaran yang pernah mereka lakukan.
Dampak positif yang muncul dengan adanya tata tertib sekolah akan membuat
siswa patuh pada peraturan sekolah atau guru, intropeksi dan berjanji untuk tidak
melanggar tata tertib dan peraturan, menjaga ketertiban, mendisiplinkan siswa. Selain
itu tata tertib atau peraturan tambahan seperti memakai seragam panjang atau Islami,
sholat berjamaah disekolah, jum‟at bersih, infaq jum‟at, dan sebagaimnya dapat
meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa. Siswa dilatih untuk
disiplin dan jujur dengan jadwal sholat yang telah diterapkan sekolah sesuai dengan
jadwal mereka masing-masing. Melatih menjaga kebersihan dan lingkungan dengan
jum‟at bersih, dan berlatih beramal dengan infaq jum‟at. Biasanya tata tertib atau
peraturan seperti, berpakaian panjang, sholat jumat, jum‟at bersih, infaq jum‟at
memang tidak tercantum dalam tata tertib sekolah yang ditempel di kelas-kelas,
namun guru telah memberikan sosialisasi dan pemahaman pada awal kelas VII, selain
itu guru berperan untuk mengawasi dan membimbing siswa. Dampak positif inilah
yang diharapkan sekolah dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. Seperti yang

diutarakan oleh Bapak Edy Prayoga selaku kepala sekolah dan Bapak Goffar selaku
waka kesiswaan, dengan tata tertib sekolak dapat menumbuhkan pendidikan karakter
seperti bertanggungjawab, jujur, dan berakhlak mulia.
Menurut pemaparan dari beberapa guru dan siswa yang diwawancarai oleh
penulis, tata tertib yang diterapkan oleh sekolah sudah dapat meningkatkan kesadaran
beribadah dan perilaku disiplin siswa, Namun perlu ada peningkatan seperti dalam hal
kerapian pakaian atau sholat berjamaah. Untuk kesadaran dari orang tua juga sudah
tidak separah dulu, orang tua sudah mulai menyadari bagaimana pentingnya untuk
memberikan pengawasan dan perhatian kepada anak, hal ini juga dipengaruhi dari
media sosial dan pengetahuan yang semakin baik. Dari catatan pelanggaran kelas VIII
juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Masih ada pelanggaran namun
tergolong pelanggaran ringan, sedangkan pelanggaran berat sudah mulai berkurang.
Untuk kesadaran beribadah siswa kelas VIII sudah baik, siswa tidak perlu harus
dimarahi terlebih dahulu agar mau mengikuti sholat berjamaah disekolah. Selain itu
dampak adanya tata tertib sekolah dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan
perilaku disiplin siswa, memberikan dampak yang baik dalam perilaku siswa dirumah.
Seperti pembiasaan sholat berjamaah disekolah akan menumbuhkan kesadaran siswa
untuk sholat berjamaah saat berada dirumah kemuadian berjilbab akan melatih siswa
untuk berjilbab walupun tidak semua siswa tetap berjilbab saat berada dirumah.
Melatih siswa disiplin waktu seperti yang diajarkan saat mereka berada di sekolah.
Dari pemaparan diatas dapat dianalisis bahwa dampak dari tata tertib sekolah
sudah memberikan dampak yang positif bagi siswa kelas VIII, baik dalam hal
beribadah atau keagamaan siswa dan dalam kedisiplinan siswa. Pelangaranpelanggaran yang dilakukan siswa juga sudah mulai menurun, kebiasan yang baik
seperti sholat berajmaah, berjilbab, berinfaq yang diajarkan disekolah sudah

memberikan dampak yang baik saat siswa berada dirumah dan meningkatkan
kesadaran pada diri siswa masing-masing. Namun tetap harus ada pengawasan dan
pembinaan baik dari guru saat siswa berada disekolah ataupun orang tua saat siswa
berada dirumah.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang peran tata tertib sekolah dalam
meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin siswa kelas VIII di SMPN 1
Kasreman Ngawi, dapat disimpulkan bahwa:
1.

Pemahaman siswa kelas VIII mengenai tata tertib sekolah sudah baik, karena
mulai dari awal kelas VII sudah diberikan sosialisasi oleh guru, namun dalam
pelaksanaannya perlu ditingkatkan kembali.

2.

Dalam pelaksanaan tata tertib sekolah dibutuhkan kerjasama antara guru, siswa
dan orang tua dalam mengawasi, membimbing dan membina siswa. Selain itu
ada jadwal dan poin pelanggaran yang membantu memudahkan dalam
pelaksanaan tata tertib sekolah.

3.

Dampak dari tata tertib sekolah sudah memberikan dampak yang positif bagi
siswa kelas VIII, baik dalam hal beribadah atau keagamaan siswa dan dalam
kedisiplinan siswa. Pelangaran-pelanggaran yang dilakukan siswa juga sudah
mulai menurun, kebiasan yang baik seperti sholat berajmaah, berjilbab, berinfaq
yang diajarkan disekolah sudah memberikan dampak yang baik saat siswa
berada dirumah dan meningkatkan kesadaran pada diri siswa masing-masing.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti memberi saran:
1. Bagi Lembaga/Sederajat

Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan dan sederajat, adalah
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan
wacana ke depan bagi kemajuan lembaga dalam mengembangkan peran
tata tertib dalam meningkatkan kesadaran beribadah dan perilaku disiplin
siswa.
2. Kepala Sekolah/Guru
Bagi Kepala Sekolah/Guru, hendaknya tata tertib yang telah dibuat
dan disepakati dalam pelaksanaannya kepada siswa diawasi dan dilakukan
pembinaan secara bersama-sama, selain itu kerjasama antara orang tua
siswa juga sangat diperlukan, agar tata tertib dapat berjalanan efektif
sesuai apa yang diharapkan sekolah.
3. Bagi Siswa
Bagi siswa yaitu, hendaknya semua siswa melaksanakan dengan
baik tata tertib sekolah sehingga dapat meningkatkan kesadaran beribadah
dan perilaku disiplin.
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