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ABSTRAK 

‘Aini, Deby Dillah Nur. 2019. Gerakan Disiplin Sekolah 

(GDS) (Analisis  Genealogi Praktek Pendisiplinan 

Siswa di SMP Negeri 11 Madiun Dalam 

Perspektif Michel Foucault). Skripsi. Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Moch. 

Saichu, M.Si. 

Kata Kunci: Gerakan Disiplin Sekolah (GDS), 

Genealogi, Michel Foucault 

Karakter disiplin sangat penting diterapkan pada 

aktivitas sehari-hari. Penanaman karakter disiplin dimulai 

sejak dini dari keluarga, persekolahan, masyarakat hingga 

dunia kerja. Genealogi Michel Foucault menyebutkan ada 

tiga mekanisme disiplin sebagai upaya membentuk perilaku 

tubuh yang taat dan dapat dikendalikan. Pertama, melalui 

pengamatan (pengawasan) bertingkat; kedua, normalisasi 

penilaian; ketiga, ujian atau pemeriksaan. Ketiga mekanisme 

tersebut berkaitan dengan penghargaan atau hukuman yang 

diberikan kepada seseorang. Selanjutnya Foucault 

menghubungkan dengan pemberian hukuman yang bersifat 

lebih manusiawi terhadap terpidana. Hukuman ini bukan 

ditujukan untuk membalas dendam (baik untuk mencegah 

orang lain berbuat yang sama atau demi keadilan), 

melainkan bertujuan untuk memperbaiki diri perilaku 

terhukum dan fungsi rehabilitasi. Metode hukuman inilah 

yang disebut sebagai hukuman “disiplin” yang sesuai 

dengan masyarakat modern.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bertujuan: (1) 

Untuk mengetahui penerapan praktik kedisiplinan melalui 

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) berdasarkan analisis 
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genealogi merurut perspektif Michel Foucault. (2) Untuk 

mengetahui penerapan praktik hukuman melalui Gerakan 

Disiplin Sekolah (GDS) berdasarkan analisis genealogi 

menurut perspektif Michel Foucault. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam 

pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang 

dipilih dalam analisis data adalah meliputi data reduction, 

data display, dan conclusion drawing/verification. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Praktik kedisiplinan yang diterapkan di SMP 

Negeri 11 Madiun melalui program Gerakan Disiplin 

Sekolah (GDS) sebagai salah satu program kendali untuk 

membentuk karakter disiplin siswa. Melalui program ini, 

sesuai dengan pemikiran Michel Foucault yang 

menggunakan mekanisme pendisiplinan yakni pengawasan 

bertingkat untuk memantau aktivitas siswa selama berasa 

dalam area sekolah, normalisasi penilaian dengan Standart 

Operasional Sistem (SOP), dan ujian atau pemeriksaan yang 

menghasilkan penilaian dari masing-masing siswa. (2) 

Praktik hukuman yang diterapkan melalui program Gerakan 

Disiplin Sekolah (GDS) menunjukkan bahwa penerapan 

hukuman di SMP Negeri 11 Madiun telah menggunakan 

“disiplin” yang sesuai dengan masyarakat modern karena 

hukuman yang diberikan lebih manusiawi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kenakalan anak biasanya dilakukan oleh anak-

anak yang gagal dalam menjalani proses-proses 

perkembangan jiwanya, baik pada saat masih kecil 

maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak 

berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, 

psikis, dan emosi yang begitu cepat. Secara psikologis 

kenakalan anak merupakan wujud dari konflik-konflik 

yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa-

masanya. Seringkali didapati bahwa ada trauma pada 

masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan 

dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi 

keluarga yang otoriter, lingkungan yang premisif, 
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kondisi ekonomi yang sulit, yang membuatnya merasa 

rendah diri, dan sebagainya.1 

Kondisi tersebut akan berlarut-larut jika tidak 

ada dorongan atau motivasi dari orang lain untuk 

memperbaikinya. Kondisi eksternal di sekeliling anak 

juga mempengaruhi kepribadiannya. Yang dapat 

membangun kepribadian yang taat dan patuh atau malah 

sebaliknya. Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga 

kedua setelah keluarga sangat berperan untuk 

membantu menyelesaikan konflik-konflik psikologis 

yang menyeleweng dari tatanan dan aturan. 

Sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan 

formal. Di tempat inilah kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Proses pendidikan pada umumnya 

dilangsungkan di sekolah, yaitu melalui kegiatan 

pembelajaran yang merupakan sebuah tingkah laku. 

                                                           
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), 234. 
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Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif, avektif dan 

psikomotorik.2 

Selain sebagai tempat untuk mentransformasi 

ilmu pengetahuan, sekolah juga merupakan lembaga 

pendidikan formal yang sangat strategis untuk menanam 

dan mengajarkan kedisiplinan.3 Disiplin sekolah harus 

dilaksanakan dan direncanakan dengan baik dengan 

mengadakan kerjasama semua warga sekolah baik 

kepala sekolah, guru, para pegawai hingga orang tua 

harus ikut serta berperan aktif didalamnya. peran aktif 

disini dapat diterapkan dengan memberikan contoh 

sikap yang baik seperti mentaati peraturan dan tata 

tertib yang ada baik di sekolah maupun dimasyarakat. 

Orang tua atau wali adalah komponen sosial 

yang sangat penting bagi perkembangan anak, karena 

                                                           
2 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi 

Siswa (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 1. 
3 Ibid., ix. 
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itu seorang wali mempunyai peran dan prosisi strategis 

dalam mendidik anak yakni mendidik anak untuk 

berdisiplin diri dalam melaksanakan hubungannya 

dengan Tuhan yang menciptakannya , dan hubungan 

dengan sesama manusia, lingkungan alam dan makhluk 

hidup lainnya berdasarkan nilai moral.4 Sedangkan di 

lingkungan sekolah yang merupakan lembaga formal 

untuk mengembangkan kribadian anak, seorang guru 

atau pendidik mempunyai tugas menanamkan 

kedisiplinan siswa, maka dari itu perlu dimulai dari diri 

pendidik itu sendiri. Barulah bisa mendisiplinkan orang 

lain yaitu siswa sehingga dapat menciptakan 

ketentraman dan keharmonisan.  

Dalam sebuah keluarga, seorang anak telah 

mendapatkan berbagai pendidikan baik pendidikan 

moral bermasyarakan maupun beragama. Selain itu, 

                                                           
4 Ibid., 3. 
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kebiasaan baik yang diperoleh dari orang tuanya 

sejatinya akan tertanam dalam diri anak seperti 

memiliki perilaku perduli terhadap orang lain saat orang 

lain mendapat kesusahan atau sedang membutuhkan 

bantuan. Hal-hal kecil tersebut akan tertanam didiri 

anak dan suatu saat anak ini dalam situasi yang sama, 

kemungkinan besar juga akan melakukan hal yang 

sama. Selain sikap peduli juga sikap patuh terhadap 

norma masyarakat seperti larangan untuk berperilaku 

semaunya sendiri. Karena lingkungan keluarga hidup di 

dalam lingkungan masyarakat maka mentaati norma 

masyarakat yang berlaku pun tidak dapat dihindari. Kita 

sebagai makhluk sosial juga harus mengerti hak-hak 

yang dimiliki orang lain yang ada pada diri kita. Seperti 

hak untuk hidup aman dan damai. 

Selain keluarga sebagai pendidik utama, 

keluarga juga membutuhkan pengetahuan yang ada 
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dalam pendidikan formal. Maka setelah anak dititipkan 

di sebuah lembaga pendidikan maka disitulah terjadi 

alih tanggunga jawab mengenai pendidikan anak dari 

orang tua menjadi tanggung jawab guru. Saat lepas dari 

orang tua tidak jarang seorang anak memilih kehidupan 

yang lebih nyaman dengan memenuhi hasrat yang 

dianggapnya dapat memenuhi kebahagiaannya. Namun 

hal tersebut malah menyeleweng dari norma-norma 

persekolahan yang ada. Anak yang tidak terpenuhi 

keinginannya pasti akan menempuh cara lain untuk 

memenuhinya walaupun itu menyeleweng dari aturan. 

Seorang anak sejatinya mengetahui bahwa 

penyelewengan dari aturan itu adalah hal yang salah. 

Namun kebahagian yang menjanjikan membuat anak 

tak kuasa menolaknya. 

Dari situlah maka dibuatlah peraturan atau tata 

tertib dalam sekolah. Tata tertib sekolah adalah alasan 
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dan indikasi bahwa kedisiplinan dan juga moral anak 

atau siswa masih harus dikontrol dan menjadi perhatian 

yang serius dengan kata lain anak-anak yang tengah 

digodok moralnya dilingkungan keluarga masih belum 

selesai dan harus didaur ulang kembali di lembaga 

sekolah.  

Seharusnya pendidikan moral itu sudah selesai 

di dalam lingkungan keluarga sehingga lembaga 

sekolah bisa lebih konsentrasi terhadap materi-materi 

dan tinggal menata pengetahuan mereka tanpa 

mengulang kembali apa yang telah diajarkan dalam 

lingkungan keluarga yang mana lingkunagan ini adalah 

tempat yang paling strategis bagi penata moral, spiritual 

dan aspek sosial kemasyarakatan yang ada, dengan 

keadaan di atas memaksa sebuah lembaga pendidikan 

mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

tersebut seperti yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 
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11 Madiun yang telah menemukan solusi yang baik 

meskipun membutuhkan tenaga yang cukup ekstra.  

Sekolah merancang suatu program baru yang 

sebelumnya belum pernah diterapkan di sekolah lain 

sebagai upaya meningkatkan kesidiplinan siswanya. 

Program ini bernama “Gerakan Disiplin Sekolah” 

(GDS). GDS mengatur dan mendidik siswanya dari 

peraturan yang kecil dan lebih memberikan pelajaran 

agar sebagian besar kehidupnnya disekolah dapat diatur 

sedemikian rupa untuk menghasilkan output yang sudah 

terbiasa dengan hal-hal kecil yang harus dilakukan 

sesuai dengan aturan. 

Program tata tertib yang dijalankan di sekolah 

ini tidak lain agar siswanya memiliki kepribadian dan 

karakter yang baik serta bertanggung jawab pada 

dirinya sendiri. Selain itu juga sebagai salah satu upaya 

merangsang anak-anak untuk mengaktifkan dirinya 
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dengan nilai-nilai moral untuk mengembangkan dasar-

dasar disiplin.  

Berdasarkan berbagai alasan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan 

pemberlakuan program GDS di SMP Negeri 11 Madiun 

sebagai program untuk meningkatkan kedisiplinan 

siswa di sekolah. Selanjutnya peneliti menganalisis 

berdasarkan konsep genealogi menurut pemikiran 

Michel Foucault. Hal ini bisa dikatakan kasus yang 

menarik dan unik, karena hasil dari penelitian ini 

diharapkan memberi kontribusi keilmuan, terutama 

dalam masalah kedisiplinan siswa. Maka dari itu, 

penulis mengankat penelitian dengan judul 

“GERAKAN DISIPLIN SEKOLAH (GDS)” 

(ANALISIS PRAKTIK PENDISIPLINAN SISWA DI 

SMP NEGERI 11 MADIUN DALAM PERSPEKTIF 
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DISIPLIN TUBUH DAN HUKUMAN  MICHEL 

FOUCAULT) 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan fenomena di atas dalam penelitian 

ini, maka peneliti ingin memfokuskan penelitiannya 

yakni penerapan praktik disiplin tubuh dan hukuman 

yang ada di SMP Nageri 11 Madiun penerapan praktik 

kedisiplinan melalui Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) 

di SMP Negeri 11 Madiun Menurut Michel Foucault 

serta penerapan praktik hukuman melalui Gerakan 

Disiplin Sekolah (GDS) di SMP Negeri 11 Madiun 

Menurut Michel Foucault. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan praktik kedisiplinan 

melalui Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) di SMP 

Negeri 11 Madiun Menurut Michel Foucault? 
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2. Bagaimana penerapan praktik hukuman melalui 

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) di SMP Negeri 

11 Madiun Menurut Michel Foucault? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan praktik kedisiplinan 

melalui Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) di SMP 

Negeri 11 Madiun Menurut Michel Foucault. 

2. Untuk mengetahui penerapan praktik hukuman 

melalui Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) di SMP 

Negeri 11 Madiun Menurut Michel Foucault. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun  hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

A. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu yang 

berkaitan dengan kedisiplinan siswa melalui 

program Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) 
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menurut Michel Foucault berdasarkan analisis 

genealogi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan dapat dijadikan referansi dalam 

upaya meningkatkan kedisiplinan siswa. 

B. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

mempelajari kosep genealogi menurut pemikiran 

Michel Foucault dalam menerapkan kedisiplinan di 

sekolah. Yang nantinya dapat diterapkan disekolah 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.  

F. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami, 

maka penulis merasa perlu untuk membatasi penulisan 

ini dengan sistematika pembahasan secara global untuk 

memenuhi target yang diinginkan oleh penulis, yaitu 

terdiri dari: 
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Bab I Pendahuluan, yang berisi tinjauan secara 

global permasalahan yang dibahas dalam 

skripsi ini, yaitu terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

Bab II  Peneliti membahas tentang telaah hasil 

penelitian terdahulu dan atau kajian teori. 

Telaah hasil penelitian terdahulu diambil dari 

berbagai sumber jurnal tidak hanya dari 

mahasiswa STAIN Ponorogo, tetapi juga 

diambil dari jurnal dari PTN lain di 

Indonesia. Sedangan kajian teori, sebagai 

pedoman umum yang digunakan untuk 

landasan dan melakukan penelitian yang 

terdiri dari penjelasan pemikiran Michel 
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Foucault tentang Genealogi yang termasuk di 

dalamnya adalah Disiplin dan Hukuman. 

Bab III Berisikan metode penelitian yang digunakan 

peneliti untuk melakukan penelitian, yaitu 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

penelitia, lokasi penelitian, sumber data, 

prosedur pengumpulan data, analisis data, 

pengecekan keabsahan, serta tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV Berisi tentang gambaran umum, mengenai 

data umum yang meliputi: sejarah berdirinya 

SMP Negeri 11 Madiun, letak geografis SMP 

Negeri 11 Madiun, struktur organisasi SMP 

Negeri 11 Madiun, keadaan guru SMP Negeri 

11 Madiun, keadaan kurikulum SMP Negeri 

11 Madiun, serta sarana dan prasarana SMP 

Negeri 11 Madiun. Adapun data khusus 
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meliputi: data mengenai latar belakang 

dibentuknya penerapan Gerakan Disiplin 

Sekolah (GDS) di SMP Negeri 11 Madiun 

dan data mengenai konsekuensi hukuman 

yang diterapkan sekolah bagi pelanggar 

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) di SMP 

Negeri 11 Madiun. 

Bab V Berisi tentang analisis data, yang meliputi: 

analisis pemikiran Michel Foucaul mengenai 

Genealogi Praktik Pendisiplinan dalam 

penerapan Gerakan Disiplin Sekolah di SMP 

Negeri 11 Madiun, analisis pemikiran Michel 

Foucault mengenai Genealogi Praktik 

Hukuman dalam penerapan Gerakan Disiplin 

Sekolah di SMP Negeri 11 Madiun. 

Bab VI Berisi penutup, merupakan bab terakhir dari 

semua rangkaian pembahasan dari bab I 
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sampai bab IV. Bab ini berisi tentang 

kesimpulan dan saran. 

 

  



19 
 

 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Pustaka 

Menurut hasil penelitian terdahulu yang saya 

ambil dari beberapa jurnal penelitian tentang 

kedisiplinan diantara adalah jurnal yang berjudul “Sikap 

dan Perilaku Santriwati Kelas XI Tingkat Madrasah 

Aliyah terhadap Peraturan Kedisiplinan Pondok 

Pesanten Darul Huda Mayak, Tonatan, Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2011-2012” milik Siti Nurhayati, mahasiswi 

jurusan Tarbiyah di STAIN Ponorogo ini menyatakan 

bahwa penyebab utama santriwati melanggar tata tertib 

adalah karena padatnya kegiatan pondok sehingga 

terkadang merasa jenuh dan lelah sehingga mereka 

merasa terbebani untuk melaksanakan kegiatan. Tetapi 

17 
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mereka merespon positif dengan adanya peraturan 

tersebut karena dengan begitu mereka menjadi lebih 

tertib, disiplin dan lebih bertanggung jawab.  

Pembahasan jurnal diatas selaras dengan jurnal 

ke dua yang saya baca yakni milik Ali Mustopal, 

mahasiswa STAIN jurusan Trbiyah yang berjudul 

“Upaya Peningkatan Kedisiplinan Siswa Melalui 

Skorsing (Studi Kasus di SMKN 1 Badegan Tahun 

Pelajaran 2008/2009) yang menyimpulkan bahwa 

dengan penerapan sistem skorsing di sekolah ini, siswa 

lebih disiplin sehingga dalam mengikuti proses belajar 

mengajar bisa lebih fokus. Pelaksanaan skorsing ini 

menjadi tanggung jawab sekolah secara umum tetapi 

secara khusus dan struktural menjadi tanggung jawab 

BP, team tatib dan wali kelas. 

Sedangkan jurnal ketiga yang saya baca adalah 

milik Fitri Handayani, mahasiswi STAIN jurusan 
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Tarbiyah yang berjudul “Pola Didik Guru Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa Di SMPN 6 Satu Atap 

Ngrayun, Ponorogo”. Dalam jurnal tersebut Fitri 

manyimpulkan bahwa pola didik guru berkaitan erat 

dengan karakter siswa. Pola didik guru di SMPN 6 Satu 

Atap ini bersifat multi approach, pola  didik otoritatif, 

demokratis, dialogis dan kadang otoriter dilakukan oleh 

pendidik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

Pola pendidikan guru yang komprehensip yang 

didukung oleh manajemen pendidikan yang kompak 

terbukti telah menghasilkan karakter siswa yang cukup 

baik di sekolah tersebut. 

Ketiga jurnal yang saya baca di atas sama-sama 

membahas tentang pendidikan karakter dalam 

membentuk kedisiplinan siswa baik melalui peran 

langsung seorang guru maupun dengan berbagai 

peraturan yang ditetapkan. Selain itu juga peran para 
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team tata tertip juga sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan berbagai program penunjang di sekolah. 

Dalam jurnal tersebut di atas hanya membahas tentang 

respon terhadap penerapan tata tertib, peningkatan 

kedisiplinan melalui program skorsing dan pola didik 

guru terhadap pembentukan karakter siswa. Belum ada 

buku dan suatu pemikiran yang menjadi landasan dasar 

dan utama untuk penelitian tersebut. 

Selain tiga jurnal di atas saya juga membaca 

jurnal lain yakni milik Hardiansyah A, Mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin di IAIN Ar-Raniry Aceh yang 

berjudul “Seni Disiplin Tubuh Dalam Perspektif Michel 

Foucault”. Dalam jurnal di atas menyimpulkan bahwa 

Menurut Foucault, seni disiplin tubuh adalah dalam 

tataran sejarah, menjadi pemahaman yang berbeda dari 

pemahaman seni sebelumnya. Menurut Foucault sejarah 

menampilkan wajah kenikmatan secara berbeda. 
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Kenikmatan ini melalui pengaturan dan pendisiplinan 

diri, bukannya melaui sikap yang tidak menghormati 

wanita dan berperilaku permisif (serba boleh). Jurnal ini 

termasuk librarry risec yang mengkaji pemikiran 

Michel Foucault tentang seni disiplin tubuh.  

Yang terakhir adalah jurnal milik Misbah 

Musthofa, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

yang berjudul “Analisis Disiplin dan Kuasa Tubuh 

Michel Foucault dalam Kehidupan Santri Pondok 

Kebon Jambu Al-Islamy Pesantren Babakan Cirawingin 

Cirebon”. Dalam jurnal tersebut, Misbah 

menyimpulkan bahwa di pesantren tesebut praktek 

pendisiplinan tubuh melalui beberapa konsep yang 

saling terbagi dan saling menguatkan diantaranya 

adalah: pengawasan secara hierarki, normalisasi dan 

terakhir adalah ujian. Misbah juga menyatakan bahwa 

kita semua adalah bagian dari mekanisne kuasa itu 
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sendiri. Sehingga melalui kesadaran tersebut diharapkan 

lahirnya kesanggupan untuk menggunakan kuasa secara 

baik yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. 

Jurnal ini nantinya akan membantu saya dalam 

menelaah pemikiran Michel Foucault tentang kuasa dan 

disiplin tubuh yang dua hal tersebut juga termasuk 

dalam pembahasa geneologi pemikiran Michel 

Foucault.  

B. Kajian Teori 

Genealogi adalah analisis hubungan historis 

antara kekuasaaan dan diskursus, meskipun kritisisme 

diarahkan pada proses yang terdapat pada kontrol 

diskursus.5 

Foucault membedakan antara sistem 

pengecualian dan aturan-aturan internal”, di mana 

diskursus menerapkan kontrolnya sendiri; aturan, aturan 

                                                           
5 George Ritzer, Teori Sosial Postmodern, Terj: Muhammad 

Taufik (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), 80. 
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yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip klarifikasi, 

tatanan, distribusi.” Artinya, disiplin-disiplin yang 

memiliki aturan-aturan sendiri mengontrol apa yang 

dikatakan padanya. Sebagai contoh, mereka selalu 

menggambarkan masyarakat tertutup, atau persekutuan 

diskursus yang mencegah sisi luar ranah ini untuk 

berbicara, sekurang-kurangnya dengan otoritas apa saja. 

Contoh yang lain misalnya, pendidikan dan surat 

kepercayaan digunakan sebagai mekanisme diskursus 

yang tepat; dengan semata-mata surat kepercayaan 

boleh berbicara dan yang lain tidak.6 

Genealogi adalah untuk memeriksa “ bagaimana 

rangkaian diskursus dibentuk, meskipun melalui, atau 

dengan tujuan pembatasan seperti ini: apa yang terjadi 

                                                           
6 Ibid., 79. 
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norma tertentu masing-masing, dan bagaimana sebuah 

kondisi muncul dan tumbuh dengan variasinya”.7 

1. Disiplin 

a. Pengertian Disiplin 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dinyatakan bahwa disiplin adalah tata tertib (di 

sekolah, kemiliteran), ketaatan (kepatuhan) 

kepada peraturan (tata tertib).8 Disiplin berasal 

dari kata yang sama dengan “disciple”, yakni 

seorang yang belajar dari atau secara suka rela 

mengikuti seorang pemimpin orang tua dan guru 

merupakan pemimpin dan anak merupakan 

murid yang belajar dari mereka cara hidup yang 

menuju ke hidup yang berguna dan bahagia. 

Jadi, disiplin merupakan cara masyarakat 

                                                           
7 Ibid., 80. 
8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 268. 
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mengajar atau perilaku moral.9 Diantara kata-

kata yang berada dalam cakupan makna disiplin 

adalah penguasaan, pembiasaan, pengaturan, 

pelatihan, ketepatan, ketaatan, kepatuhan dan 

sebagainya. Disiplin yang dimaksud adalah 

membiasakan anak dengan tradisi baik, seperti 

mengetahui kewajibannya, tepat dan teliti dalam 

melaksanakan tugasnya, memiliki motivasi 

dalam dirinya dan bertanggung jawab.10 

Disiplin secara luas dapat diartikan 

sebagai semacam pengaruh yang dirancang 

untuk membentu anak mampu menghadapi 

tuntutan dan lingkungan.11 Disiplin merupakan 

suatu yang penting untuk menanamkan rasa 

                                                           
9 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak 2, Terj. Med 

Meitasari Tjandrasa (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1994), 82. 
10 Makmun Mubayidh, Kecerdasan dan Kesehatan 

Emosional Anak (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 113. 
11 Conny Semiwan, Pendidikan Keluarga Dalam Era Glibal 

(Jakarta: Prenhallindo, 2002), 89. 
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hormat terhadap kewenangan, menanamkan 

kerjasama, dan merupakan kebutuhan untuk 

berorganisasi, serta untuk menanamkan rasa 

hormat terhadap orang lain.12 

Mariyln E. Gootman, seorang ahli 

pendidikan dari Universiy Of Georgia di Athens 

Amerika, berpendapat bahwa disiplin akan 

membantu anak untuk mengembangkan kontrol 

dirinya dan membantu anak mengenali perilaku 

yang salah lalu mengoreksinya. Disiplin dapat 

membantu kejiwaan anak untuk memahami 

peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat 

yang tepat untuk melaksanakan peraturan dan 

kapan pula mengesampingkannya. Akan lebih 

efektif dan berhasil secara maksimal jika 

disiplin itu disosialisasikan  kepada sang anak, 

                                                           
12 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), 118. 
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dilaksanakan terlebih dahulu oleh orang tuanya 

serta lingkungannya.13 

Tujuan disiplin bukan untuk melarang 

kebebasan atau mengadakan penekanan, 

melainkan memberikan kebebasan dalam batas 

kemampuannya untuk mereka kelola. 

Sebaliknya, jika berbagai larangan itu amat 

ditekankan kepadanya, mereka akan merasa 

terancam dan memberontak. Bahkan mereka 

akan mengalami rasa cemas yang merupakan 

suatu gejala yang kurang baik dalam 

pertumbuhan seseorang.14 

Keadaan yang dapat dianggap sebagai isi 

dari internal factor antara lain pertama, taraf 

kesadaran diri; kedua, motivasi intrinsik; ketiga, 

                                                           
13 Imam Ahmad Abu Nizar, Membentuk dan Meningkatkan 

Disiplin Anak Sejak Dini (Yogyakarya: Diva Press, 2009), 22. 
14 Conny Semiwan, Pendidikan Keluarga, 92. 
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perasaan bertanggung jawab; keempat, perasaan 

malu; kelima, nilai tertentu yang ingin 

dimasyarakatkan seseorang dan sebagainya. 

Selanjutnya, hal-hal dan keadaan yang dapat 

digolongkan dalam external factor, antara lain: 

pertama, hukuman yang adil; kedua, motivasi 

luar; ketiga, lingkungan, dan sebagainya.15 

Disiplin sebagai suatu proses dari latihan 

atau belajar yang bersangkutan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan. Dengan 

demikian, jelas bahwa mendidik anak dengan 

disiplin diharapkan anak dapat mandiri dan tidak 

tergantung pada orang lain.16 

 

 

                                                           
15 Hasan Basri, Remaja Berkualitas (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), 74. 
16 Siggih D. Gunarsa, dan Ny. Siggih D. Gunarsa, Psikologi 

Perkembangan Anak dan Remaja, Cet: ke-13, (Jakarta: PT BPK 
Gunung Muria, 2008), 80. 
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b. Macam-macam Disiplin 

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti 

segala peraturan yang harus ditaati dan 

dilaksanakan. Maksudnya, tidak lain kecuali 

untuk perbaikan anak didik itu sendiri. Para ahli 

pendidikan membagi disiplin menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif, yaitu perintah dan 

larangan  yang dirunjukan untuk menjaga 

anak agar mematuhi peraturan dan 

menjaganya dari pelanggaran. Pada saat-saat 

tertentu, disiplin bisa melalui paksaan, 

khususnya anak-anak kecil yang masih 

lemah pribadinya dan dewasa yang lemah 
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pemikirannya untuk mematuhi peraturan 

yang ada.17 

2) Disiplin Kuratif 

Disiplin kuratif dalam bentuk pemberian 

ganjaran pada anak yang berprestasi juga 

dipandang terpuji untuk memotivasi dirinya 

dan teman-temannya untuk lebih 

bersemangat untuk berkompetisi dalam 

kebaikan dan berakhlakul karimah. Adapun 

ganjaran ynag dipandang baik dalam 

pendidikan adalah pujian guru terhadap 

prestasi anak yang baik. Disiplin kuratif 

dalam bentuk hukuman tentunya diberikan 

kepada mereka yang melanggar peraturan 

yang ada dengan tujuan perbaikan baginya 

                                                           
17 Basuki dan Miftahul Ulim, Ilmu Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Ground Offset, 2007), 143. 
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bukan atas dasar menyakiti atau balas 

dendam seorang guru.18 

Jadi, keberadaan disiplin atau segala 

peraturan tata tertib sekolah itu selalu mengatur 

kehidupan aktivitas sekolah sehari-hari. Mereka 

yang melakukan pelanggaran tentunya dikenai 

sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku disekolah bersangkutan. Disiplin 

atau tata tertib sekolah pada umumnya memuat 

dan mengatur hal-hal tentang hak dan 

kewajiaban, larangan dan sanksi.19 

c. Tahap-tahap Disiplin 

Ada empat tahapan dalam pemeliharaan 

disiplin, yaitu (1) tahap pencegahan, (2) tahap 

pemeliharaan, (3) tahap campur tangan, (4) 

tahap peraturan. Pada tahap pencegahan, para 

                                                           
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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guru perlu menciptakan suasana yang disiplin, 

ketepatan instruksional, dan perencanaan 

pendidikan yang disiplin. Pada tahap 

pemeliharaan disiplin, para guru perlu 

melakukan hubungan sosial emosional dengan 

peserta didik dalam menunjukkan perilaku 

disiplin. Pada tahap campur tangan, para guru 

perlu menangani perilaku peserta didik yang 

melanggar disiplin dengan mempelajari 

gejalanya dan mencari akal permasalahannya 

dengan teknik-teknik yang berbasis psikologi 

pendidikan yang berupa pemberian saksi atau 

hukuman. Pada tahap peraturan, para guru perlu 

mengatur perilaku peserta didik yang 

menyimpang dari disiplin dengan memberikan 

bimbingan dan pengarahan yang mendidik, 

persuasif, dan demokratis agar peserta didik 
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menyadari perilakunya yang menyimpang dan 

kembali mematuhi disiplin.20 

Untuk melakukan latihan  disiplin moral 

para guru harus melakukan empat hal berikut: 

a. Mereka merencanakan kebijakan rasa 

moralitas mereka, yaitu hak dan kewajiban 

mereka untuk mengajarkan rasa hormat dan 

tanggung jawab kepada siswa, serta 

menjaga mereka menjadi mereka menjadi 

dapat diperhitungkan ke dalam standar-

standar perilaku.21 

b. Pendekatan disiplin mereka, harus meliputi 

pengaturan peraturan, sebagai bagian 

persiapan dari sesuatu yang lebih besar, 

usaha-usaha yang nyata untuk 

                                                           
20 Abdul Hadits, Psikologi dalam Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2006), 89. 
21 Thomas Lickona, Educating for Character: How Our 

Schools Can Teach  Respect and Responsibility, Terj: Juma Abdu 
Wamaungo, Cet: ke-3 (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013), 168. 
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mengembangkan komunitas moral yang 

baik di dalam kelas.22 

c. Mereka harus membangun dan menjelaskan 

konsekuensi dijalur pendidikan, yaitu 

seseorang atau sistem yang dapat membantu 

para siswa menghargai tujuan-tujuan dari 

sebuah peraturan, membuat amandemen 

(batasan) dalam pencegahan sebuah 

penyimpangan, dan mengemban tanggung 

jawab dalam mengembangkan perilaku 

merekan.23 

d. Mereka harus menyampaikan rasa peduli 

dan hormat bagi setiap individu siswa 

dengan mencoba mencari penyebab masalah 

disiplin dan sebuah solusi yang dapat 

menolong para siswa menjadi seseorang 

                                                           
22 Ibid., 169. 
23 Ibid. 
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yang sukses, serta menjadi seorang anggota 

yang bertanggung jawab di dalam 

komunitas kelas.24 

d. Mekanisme Disiplin Michel Foucault 

Proses pendisiplinan individu menjadi 

kunci yang menunjukkan karakter masyarakat 

modern. Pendisiplinan bukanlah semata-mata 

mengutamakan hukuman fisik saja, melainkan 

ini adalah proses untuk megubah diri individu 

agar dapat bertindak sesuai “harapan” 

masyarakat. Pendisiplinan telah mengalami 

perluasan makna. Ia bekerja melalui proses dan 

melalui jaringan hubungan untuk mengontrol 

orang-orang pada masyarakat kontemporer.25 

                                                           
24 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: 

Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 85. 

25 Ibid,. 86. 
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Disiplin dipandang sebagai sebuah 

teknologi kekuasaan msyarakat modern. 

Pendisiplinan adalah sebuah mekanisme 

pembentukan perilaku individu yang taat dan 

patuh pada serangkaian norma melalui sistem 

kontrol atau pengawasan terhadap individu. 

Menurut Foucault, tubuh menjadi sasaran utama 

mekanisme pendisiplinan ini. Pendisiplinan 

merupakan mekanisme kekuasaan yang 

dilakukan untuk membentuk tubuh yang 

terampil dan berguna. Ia juga merupakan 

mekanisme kekuasaan yang bersifat positif.26 

Seringkali, disiplin disandingkan dengan 

norma yang dalam mekanisme ini, nerma 

merupakan bentuk kekuasaan, atau sebagi 

“kekuasaan norma”. Akan tetapi, disiplin harus 

                                                           
26 Ibid. 
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dibedakan dengan norma. Norma adalah aturan 

yang menyatakan nilai bersama yang dihasilkan 

melalui mekanisme atau kesepakatn anggota 

kelompok dan menjadi acuan bagi individu 

dalam bertindak dan berperilaku. Keberadaan 

norma memungkinkan seorang individu 

diperbandingkan dengan individu lainnya dan 

digunakan dalam proses individualisasi. Di sisi 

lain, disiplin berfungsi untuk mengendalikan, 

mengoraksi, mengatur, dan mengawasi tubuh. 

Untuk menjalankan fungsi tersebut, disiplin 

memerlukan norma sebagai standar.27  

Upaya membentuk perilaku tubuh yang 

taat dan dapat dikendalikan (Foucault 

menyebutnya dengan mekanisme pendisiplinan) 

dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, 

                                                           
27 Ibid. 
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Foucault menjelaskan bahwa pendisiplinan 

dapat dibentuk melalui “pengamatan 

(pengawasan) bertingakat”.28 Kedua, mekanisme 

pendisiplinan dilakukan melalui normalisasi atau 

standarisasi penilaian. Walshaw menyebutkan 

bahwa normalisasi adalah instrumen kekuasaan 

pendisiplinan yang menjadi instrumen penilaian 

untuk melakukan pengawasan terhadap individu; 

dapat juga dimaknai sebagi sebuah penilaian dan 

teknik yang digunakan untuk mengukur, 

mengelompokkan, dan mengategorikan individu 

sesuai standart atau norma tertentu.29 Ketiga, 

sebuah ujian atau pemeriksaan yang 

menggabungkan model pengamatan hierarkis 

dan normalisasi penilaian. Foucault menyatakan 

bahwa suatu sikap normal menetapkan setiap 

                                                           
28 Ibid., 87. 
29 Ibid., 91. 
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indiviidu yang dipandang melaluin mana 

seseorang membedakan dan menilai mereka. 

Ujian merupakan fokus utama kekuasaan atau 

pengetahuan modern karena menggabungkan 

kekuatan (kemampuan, kecerdasan) dan 

kebenaran dalam satu kesatuan yang utuh.30 

Bagi Foucault, sekolah merupakan salah 

satu dari banyak tempat yang perlu dipelajari 

sebagai agenda dari sebuah penelitian yang lebih 

luas mengenai praktik-praktik mekanisme 

pendisiplinan dan kekuasaan, dan menjadi salah 

satu alat kelengkapan dalam pengaturan 

masyarakat.  Kebijakan pendidikan merupakan 

fokus aktivitas dalam berbagai mekanisme 

                                                           
30 Ibid., 92. 
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pengamanan yang memfokuskan pada 

pengelolaan masyarakat.31 

Perubahan bentuk hukuman di sekolah 

sebenarnya sama dengan perubahan bentuk 

hukuman di masyarakat. Bila diperhatikan, 

masyarakat pramodern identik menggunakan 

hukuman fisik dalam proses pendidikan mereka; 

orang tua dan guru masih menggunakan 

kekerasan untuk “mendidik” anak-anak. Sanksi 

dalam bentuk hukuman fisik identik dalam 

pendidikan kemili-teran yang dekat dalam 

nuansa tradisional dan penuh kekerasan. Pola ini 

dapat dikaitkan dengan argumentasi Comte yang 

menyatakan bahwa masyarakat tradisional 

dianalogikan dengan kehidupan masyarakat 

militer yang kaku, ketat, dan hubungan antar 

                                                           
31 Ibid., 100. 
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individu bersifat patron-klien. Hukuman di 

sekolah-sekolah berideologi konservatif, yang 

lebih banyak mengedepankan hukuman fisik 

untuk mendidik anak-anak: memukul-mencubit, 

menarik rambut, menyuruh berdiri di depan 

kelas, bahkan sampai meminta anak melakukan 

push up atau sit up beberapa kali sebagai 

ganjaran atas ketidakpatuhan (ketidak 

disiplinan) mereka pada perintah sang guru.32 

Para penganut konservatisme 

berpendapat bahwa hukuman fisik adalah 

hukuman yang paling tepat dan dianggap 

mampu mengubah perilaku murid. Hukumsn ini 

lebih mengedepankan tujuan “agar murid 

menjadi jera dan tidak mengulangi 

perbuatannya”. Tindakan guru ini juga 

                                                           
32 Ibid., 101. 
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dilakukan agar murid yang lain tidak berbuat hal 

yang sama; bila mereka melakukan hal yang 

sama, maka mereka akan mendapat hukuman 

yang tidak jauh berbeda: hukuman fisik yang 

menyakitkan. selain itu, hukuman ini bertujuan 

membuat murid menjadi malu di depan teman-

temannya karena hukuman ini lebih sering 

dilakukan di kelas dengan disaksikan murid 

yang lain.33 

Menurut Pongratz, “tidak ada alasan 

yang membenarkan hukuman secara fisik di 

sekolah”. Hal ini kemudian menjadi sebuah 

perdebatan serius di abad ke-19 ketika hukuman 

fisik dianggap sebagi hukuman yang sangat 

berlebihan, manyakitkan, dan belum diganti 

dengan bentuk hukuman yang berbeda dan lebih 

                                                           
33 Ibid. 
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baik dari sebelumnya, namun kadang kala lebih 

dianggap tidak efektif, termasuk hukuman-

hukuman fisik yang diterapkan di sekolah saat 

itu.34 

Pendidikan modern lebih 

mengedepankan hukuman “yang mendidik”, 

yaitu bentuk hukuman yang mampu membuat 

siswa menjadi belajar dan menyadari 

kesalahannya. Hukuman yang mendidik tidak 

menggunakan kekerasan fisik dan bertujuan 

untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa 

bahwa tindakannya salah, tidak sebatas 

membuatnya menjadi jera. Hukuman di sekolah 

tidak bertujuan mempermalukan siswa di depan 

umum (di depan siswa yang lain).35 

                                                           
34 Ibid., 102.  
35 Ibid., 103. 
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Pendisiplinan menjadi model “hukuman 

modern”. Pendisiplinan bukanlah hukuman yang 

dilandasi kemarahan dan diwujudkan melalui 

aksi kekerasan, melainkan ini dilakukan tanpa 

kemarahan, dan tanpa unsur balas dendam. 

Menurut Francke, pendisiplinan merupakan 

sebuah proses kontrol diri yang ditanamkan guru 

kepada siswa yang sekaligus merupakan bentuk 

pembinaan moral. Ini harus dilakukan secara 

berkelanjutan melalui pelatihan , pengulangan 

atau pembiasaan secara rutin, dan didukung 

dengan pendekatan hubungan personal, sehingga 

hal ini menjadi sebuah cara hidup yang menetap 

pada individu.36 

Di sekolah akan dijumpai berbagai tata 

tertib yang menjadi indikator perilaku siswa. Tat 

                                                           
36 Ibid., 104.  
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tertib ini menjadi standar bagi merekan untuk 

dapat memahami “bagaimana menjadi siswa 

yang baik dan patuh”, sehingga tata tertib juga 

diposisikan sebagai standar kepatuhan para 

murid. Untuk dapat disebut sebagai siswa yang 

baik, patuh, dan taat mereka harus berperilaku 

sesuai apa yang dituntutkan dalam tata tertib 

tersebut, maka mereka dikatakan “memenuhi 

standar norma”.37 

2. Hukuman  

a. Pengertian Hukuman 

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai siksa yang 

dikenakan kepada orang-orang yang melanggar 

undang-undang dan sebagainya, keputusan yang 

dijatuhkan oleh hakim, hasil atau akibat 

                                                           
37 Ibid., 109. 
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menghukum.38 Hukuman berasal dari kata kerja 

Latin, punire dan berarti menjatuhkan hukuman 

kepada seseorang karena suatu kesalahan, 

perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran 

atau pembalasan.39 Hukuman dalam pendidikan 

memiliki pengertian yang luas, mulai dari 

hukuman ringan sampai dengan hukuman berat, 

mulai kerlinagan mata yang menyengat 

hinggapukulan yang agak menyakitkan. 

Sekalipun hukuman banyak macamnya, 

pengertian pokok dalam setiap hukuman tetap 

satu, yaitu adanya unsur yang menyakitkan, baik 

jiwa ataupun badan.40 

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan 

pemberian hukuman yaitu, bahwa hukuman 

                                                           
38 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 441. 
39 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, 86. 
40 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Prefentif Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 187. 
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adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan 

secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik. 

tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk 

menyadarkan peserta didik dari kesalahan-

kesalahan yang ia lakukan. Berikut adalah 

syarat-syarat dalam pemberian hukuman, yaitu: 

pertama, pemberian hukuman harus tetap dalam 

jalinan cinta, kasih, dan sayang; kedua, harus 

didasarkan kepada alasan “keharusan”; ketiga, 

harus menimbulkan kesan di hati anak; keempat, 

harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan 

kepada anak didik, kelima, diikuti dengan 

pemberian maaf dan harapan serta 

kepercayaan.41 

Hukuman dibagi menjadi dua macam, 

yaitu pertama, hukuman preventif, yaitu 

                                                           
41Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, 87. 
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hukuman yang dilakukan dengan maksud agar 

tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran. 

Hukuman ini bermaksud untuk mencegah 

jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal 

itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu 

dilakukan. Kedua, hukuman represif, yaitu 

hukuman yang dilakukan oleh kearena adanya 

pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah 

diperbuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah 

terjadi pelanggaran atau kesalahan.42 

Hukuman mempunyai tiga peran 

penting dalam perkembangan moral anak. 

Fungsi pertama ialah mengalangi.Hukuman 

mengalangi pengulangan tindakan yang tidak 

diinginkan oleh masyarakat. Bila anak 

mengadari bahwa tindakan tertentu akan 

                                                           
42 Ibid. 
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dihukum, mereka biasanya tidak mau 

melakukan tindakan tersebut karena teringat 

hukuman yang dirasakannya di waktu lampau 

akibat tindakan tersebut.43 

Fungsi kedua dari hukuman ialah 

mendidik. Sebelum anak mengerti peraturan, 

mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu 

benar dan yang lain salah dengan mendapat 

hukuman karena melakukan tindakan yang salah 

dan tidak menerima hukuman bila mereka 

melakukan tindakan yang diperbolehkan. 

Dengan meningkatnya usia, mereka belajar 

peraturan terutama lewat pengajaran. Tetapi 

mereka juga belajar dari pengalaman bahwa jika 

                                                           
43 Ibid. 
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mereka gagal mematuhi peraturan sudah tentu 

mereka akan dihukum.44 

Fungsi hukuman yang ketiga ialah 

memberi motivasi untuk menghindari pperilaku 

yang tidak diterima masyarakat. Pengetahuan 

tentang akibat-akibat tindakan yang salah perlu 

sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan 

tersebut. Jika anak mampu mempertimbangkan 

tindakan alternatif, mereka harus belajar 

memutuskan sendiri apakah suatu tindakan yang 

salah cukup menarik untuk dilakukan. Jika 

mereka memutuskan tindak, mereka akan 

mempunyai motivasi untuk menghindari 

tindakan tersebut.45 

 

 

                                                           
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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b. Hukuman Menurut Michel Foucault 

Dalam terma yang lebih spesifik 

genealogi kekuasaan, Foucault mengupas 

bahwa” kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara 

langsung berdampak pada yang lain; tidak ada 

hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang 

ilmu pengetahuan, sebaliknya, pada saat yang 

sama, tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak 

mengisyaratkan  dan merupakan hubungan 

kekuasaan.46 

Discipline and Punish 

dikonsentrasikan pada periode antara 1775 dan 

1830-an, suatu periode pada saat penyiksaan 

tahanan diganti dengan kontrol atas mereka 

melalui aturan-aturan penjara. Secara 

karakteristik, Foucault menyelidiki 

                                                           
46 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault, 

94. 
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perkembangan perubahan ini secara tadak 

teratur, tidak mengembangkan secara rasional 

atau dalam cara yang lancar, cara evolusioner. 

Penyelidikan berawal dari buku tahun 1775 

dengan potret tahanan yang mengerikan yang 

dieksekusi di depan publik dengan “merobek”, 

“membekar” dan memotong menjadi empat”. 

Tubuh tahanan merupakan objek aparatus. 

Bagian tubuh, setelah penghukuman disiksa, 

menggambarkan bahwa kejahatan telah terjadi 

dan yang tertuduh adalah bersalah. Upacara 

rakyat yang dilaksanakan di acara penyiksaan 

semacam itu merupakan ritual yudisial dan 

politik yang mempertontonkan bahwa kejahatan 

telah terjadi dan kekuasaan berusaha 

mengontrol. Upacara rakyat seperti 

pengeksekusian adalah tontonan yang luar biasa, 
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“titer yang sangan bagus (magnificent theatre)”, 

dirancang untuk mempertontonkan pada publik 

bahwa kekuasaan ada. Eksekusi dan penyiksaan 

tidak hanya menggambarkan operasi kekuasaan 

tetapi juga penampakan akan “kebenaran” 

kekuasaan.47 

Penyiksaan di hadapan publik yang 

menyebabkan kondisi terhukum yang 

mengenaskan menimbulkan kekaguman, 

dukungan dan simpati yang besar dari penonton. 

Untuk itu, penyiksaan di muka umum tersebut 

mengundangn konflik antara penguasa dengan 

massa yang mendukung dan bersimpati dengan 

si terhukum. Konflik ini kadang tidak dapat 

terhindar, sehingga eksekusi terhadap terhukum 

                                                           
47 Ibid. 
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sering diakhiri dengan kericuhan antara 

penguasa dan massa.48 

Menurut Oliver, hukuman fisik 

disebabkan kehidupan di masa itu sangat keras 

dan di landasi pelapisan sosial yang ketat. 

Pelapisan sosial menjadi dasar interaksi utama 

antarindividu, dan antara penguasa dan rakyat, 

sehingga kondisi kehidupan tersebut sangat 

tidak menguntungkan bagi kelas-kelas tertindas. 

Oliver menyebutkan masa itu sebagai masa 

kejayaan orang-orang yang tidak beradab.49 

Kurang dari satu abad sistem baru 

hukuman diberlakukan. Penyiksaan lenyap 

sebagai tontonan masyarakat banyak. 

Penghukuman tidak banyak mengarah pada fisik 

tetapi lebih halus. Tubuh berakhir menjadi target 

                                                           
48 Ibid., 83. 
49 Ibid., 83. 
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umum penghukuman. Bukan menjatuhkan 

“sensasi yang tertahankan” pada tahanan, tetapi 

fokusnya adalah tentang hal-hal seperti 

mencabut hak-hak mereka. Penghukuman 

dirasionalisasikan  dan dibirokrasikan.50  

Ada lembaga yang mengawasi pelaku 

tindak kejahatan. Faktor berikutnya adalah 

pengaruh modernisasi yang menyebabkan 

hilangnya adat-istiadat atau norma-norma kuno 

(tradisional) yang dianut masyarakat 

sebelumnya. Moralitas masyarakat juga semakin 

berkembang, sehingga sebuah tindak kejahatan 

lebih dilihat sebagi pelanggaran etika, bukan 

yang lain; kejahatan bukan dilihat sebagi sebuah 

perlawanan terhadap perintah, otoritas, atau 

mereka yang berkuasa, melainkan dilihat 

                                                           
50 George Ritzer, Teori Sosial Postmodern, 95. 
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sebagai sifat alamiah masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat abad ke-19 juga lebih bersifat 

rasional, sehingga hukuman yang memosisikan 

tubuh sebagai objek hukuman pun hilang 

dengan sendirinya. Ini tentu saja juga 

dipengaruhi penolakan massa yang hampir 

selalu terjadi pasca eksekusi karena rasa simpati 

mereka pada terhukum. Konflik pasca eksekusi 

ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa sejak 

akhir abad ke-18, masyarakat telah menolak 

hukuman secara fisik yang kejam dan sadis 

tersebut. Selain itu, hukuman fisik yang 

diterapkan sebelumnya dinilai tidak adil karena 

antar terhukum sering kali “bobot” hukumannya 

tidak sama. Dengan kata lain, bentuk hukuman 

tidak objektif, tapi subjektif; hukuman 
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ditentukan berdasarkan pertimbangan, pendapat 

dan keinginan sang raja yang sangat otoriter.51 

Foucault merumuskan perubahan 

metode hukuman yang diterapkan dalam 

masyarakat modern. Setidaknya, ada empat 

perubahan menurutnya, yaitu: pertama, proses 

penghukuman tidak lagi dilakukan di depan 

publik, melalui “pertunjukan spektakuler” untuk 

menunjukkan semua kekuatan sang raja, 

melainkan proses ini dilakukan di tempat 

terpisah (tertutup), unutk menghindari perasaan 

malu pada diri terhukum serta untuk menjaga 

ketertiban umum. Kedua, yang menjadi dasar 

hukuman bukan lagi bentuk kejahatan semata, 

melainkan penegak hukuman bukan lagi bentuk 

kejahatan semata, melainkan penegak hukum 

                                                           
51 Ibid., 84. 
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juga memfokuskan pada faktor yang melatar 

belakangi terjadinya kejahatan tersebut, apakah 

faktor lingkungan, keturunan, atau tindakan 

orang tua, yang telah menyebabkan mereka 

untuk melakukannya. Ketiga, yang menentukan 

sifat dan lama hukuman bukanlah seorang 

hakim melainkan para “ahli” (psikiater, pekerja 

sosial, dewan pembebasan bersyarat) yang 

memutuskan dan menetapkan bagi narapidana 

bentuk hukuman tertentu. Keempat, 

penghukuman bukan ditunjukan untuk 

membalas dendam (baik untuk mencegah orang 

lain untuk berbuat hal yang sama atau demi 

keadilan), melainkan bertujuan untuk 

memperbaiki diri perilaku terhukum dan fungsi 

rehabilitasi.52 

                                                           
52 Ibid. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang 

bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, sehingga 

tujuan dari penelitian ini, yaitu menggambarkan realita 

empirik di balik fenomena yang terjadi di lapangan 

secara teliti.53 Alasan yang paling mendasar untuk 

memilih pendekatan kualitatif karena fokus atau masalah 

yang akan diteliti lebih banyak mambahas proses dan 

memerlukan pengamatan yang mendalam dalam situasi 

                                                           
53 Strauss dan Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4. 
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yang lain, serta mengungkapkan fenomena tertentu yang 

sifatnya unik dan menekankan pada suatu proses. 

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah 

studi kasus. Penelitian Studi Kasus yaitu suatu proses 

pengumpulan data dan informasi secara mendalam 

mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang 

orang, kejadian, social setting (latar sosial), atau 

kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan 

teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami 

secara efektif bagaimana orang, kejadian, atar alami 

(social setting) itu beroperasi atau berfungsi sesuai 

dengan konteksnya.54  

Creswell (2009) menyebut metode penelitian 

studi kasus sebagai salah satu strategi penelitian 

kualitatif. Kebutuhan terhadap metode penelitian studi 

                                                           
54 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 

Penelitian Gabungan, Cet: ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Goup, 2015), 
339. 
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kasus dikarenakan adanya keinginan dan tujuan peneliti 

untuk mengungkapkan secara terperinci dan menyeluruh 

terhadap objek yang diteliti.55 

Pengertian lain diutarakan oleh Salim (2006) 

bahwa pada intinya studi kasus berusaha untuk 

menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, 

mengapa keputusan iku diambil, bagaimana diterapkan 

dan apakah hasilnya. Secara ringkasnya yang 

membedakan metode studi kasus dengan metode 

penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman 

analisisnya pada kasus yang lebih spesifik (baik kejadian 

maupun fenomena tertentu). Biasanya pendekatan 

triangulasi juga digunakan untuk menguji keabsahan 

data yang menemukan  kebenaran objektif 

sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk 

menganalisis kejadian tertentu disuatu tempat tertentu 

                                                           
55 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & 

Praktik, Cet: k-4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 115. 
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dan waktu yang tertentu pula.56 Adapun studi kasus 

dalam hal ini dilakukan oleh penulis di SMP Negeri 11 

Madiun. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. Pengamatan 

berperan serta adalah sebagai peneliti yang bercirikan 

interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara 

peneliti dengan subjek, dan data itu dalam bentuk 

catatan.57 Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai kunci instrumen sebagai penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

SMP Negeri 11 Madiun adalah singkatan dari 

Sekolah Menengan Pertama Negeri 11 Madiun. 

                                                           
56 Ibid., 116. 
57 Lexy Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 117. 



65 
 

 

Merupakan slah satu dari sekian banyak sekolah negeri 

yang ada di Indonesia, ini sebagai lembaga pendidikan 

formal di bawah naungan Diknas kota Madiun yang 

lokasinya berada di pemilihan lembaga ini karena 

lembega inilah satu-satunya lembaga persekolahan yang 

menerapkan program Gerakan Disiplin Sekolah sebagai 

upaya untuk meningkatkan kedisiplinan pada siswanya. 

Semoga dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan 

menemukan hal-hal yang baru dan bermakna. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, kata-kata dan tindakan orang 

yang diamati atau diwawancari. Sumber data utama 

yakni guru BK selaku subyek yang bertanggung jawab 

atas palaksanaan program Gerakan Disiplin Sekolah 

(GDS). Selebihnya adalah siswa, peraturan dan tata 

tertib dalam Progran Gerakan Disiplin Sekolah (GDS), 
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dan guru serta dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian ini serta buku sebagai data. 

Selanjutnya sumber tersebut dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui pengambilan foto. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan 

dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, 

perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dengan orang-orang yang diwawancarai 

(interviewee). Wawancara adalah metode 

pengumpulan data yang amat populer. Karena itu, 
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wawancara banyak digunakan diberbagai 

penelitian.58 Wawancara adalah bentuk komunikasi 

antara dua orang yang melibatkan seseorang yang 

ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu.59 

Maksud digunakan wawancara antara lain 

adalah (1) mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi 

tuntutan kepedulian, dan lain-lain; (2) 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian 

sebagai yang dialami masa lalu; (3) 

memproyeksikan kebutuhan-kebutuhan sebagai 

yang telah diharapkan untuk dialami pada masa 

yang akan datang; (4) memverifikasi, mengubah 

                                                           
58 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2001), 143. 
59 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 180. 
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dam memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain; (5) memverifikasi, mengubah dan 

memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 

penelitian sebagai pengecekan anggota.60 

Wawancara dapat dilakukan secara 

terstuktur maupun tidak terstruktur dan dapat 

melelui tatap muka (face to face) maupun dengan 

telepon. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara terstuktur dan tidak terstuktur. 

Wawancara terstuktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan. Pokok-

pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur 

secara sangat terstruktur.61 Sedangkan wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara bebas. 

                                                           
60 Lexy J. Moleong, Metodologi, 6. 
61 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet: 

ke-31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 190. 
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Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, 

malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang 

unik dari responden.62 Dalam hal ini, peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara tersusun secara 

sistematisdan lengkap untuk mengumpulkan 

datanya.63dalam penelitian ini, orang-orang yang 

akan diwawancaarai adalah guru BK yang menjadi 

penanggung jawab penyelenggaraan progran 

Gerakaan Disiplin Sekolah (GDS), dan siswa-siswi 

SMP Negeri 11 Madiun sebagai objek pelaksanaan 

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) serta pihak yang 

terkait di SMP Negeri 11 Madiun. Dalam 

wawancara ini, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana penerapan Gerakan Disiplin Sekolah 

(GDS) sebagai program dalam meningkatkan 

                                                           
62 Ibid., 191. 
63 Saifudin anwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1998), 197. 
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kedisiplinan siswa di SMP Negeri 11 Madiun. 

Hasil wawancara dari masing-masing informan 

tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam 

transkip wawancara. Tulisan lengkap dalam 

wawancara ini dinamakan transkip wawancara. 

2. Teknik Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamata dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat 

terjadai atau berlangsungnya peristiwa sehingga 

observasi berada bersama objek yang diselidiki 

disebut obserfasi langsung. Observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak 

pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diselidiki. Misalnya, peristiwa tersebut 
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diamati melalui film, rangkaian slide, atau 

rangkaian foto.64 

Observasi adalah dasar dari semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data,  yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi.65 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat 

dalam catatan lapangan. Sebab, catatan lapangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Dalm penelitian kualitatif, 

peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara 

dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu 

dilapangan, peneliti membuat catatan, setelah 

                                                           
64 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: 

Rineka Cipta), 158. 
65 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 310. 
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pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah 

menyusun catatan lapangan.66 

Jekoda, berpendapat observasi dapat 

menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah 

(Kartono, 1980:142) apabila memenuhi syarat-

syarat, yaitu: (1) diabadikan pada pola dan tujuan 

panelitian yang sudah ditetapkan; (2) direncanakan 

dan dilaksanakan secara sistematis, dan tidak 

secara kebetulan (accidental) saja; (3) dicatat 

secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi-

proposisi yang lebih umum, dan tidak karena 

didorong oleh impuls dan rasa ingin tahu belaka; 

dan (4) kredibilitasnya dicek dan dikontrol seperti 

pada data ilmiah lainnya.67 

 

 

                                                           
66 Lexy Moleong, Metodologi, 208. 
67 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 144. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (file 

histories), cerita, biografi, peraturan kebijalkan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.68 

Metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data lapangan tentang sejarah 

berdirinya lembaga, struktur organisasi, sarana 

prasarana dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan sebagai 

                                                           
68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R 

& D, (Bandung: Alfabeta, 2007), 240. 
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pelengkap dan pendukung dari hasil wawancara 

dan observasi yang dilakukan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan 

menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.69 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan konsep Miles dan 

Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dan 

datanya menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi data reduction, data display, dan conclusion 

                                                           
69 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104. 
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drawing/verification. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.70 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis 

                                                           
70 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2012), 338. 
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bentuk penyajian datanya adalah bentuk uraian 

singkat, bagan dan sebagainya.71 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

berupa temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

dapat berupa hubungan kausala atau interaktif, 

hipotesis atau teori.72 

G. Pengecekkan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

                                                           
71 M. Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 308. 
72 Sugiyono, Metode Penelitian, 345. 
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kehandalan (reliabilitas).73 Derajat kepercayaan dari 

keabsahan data (kreadibilitas data) dapat diadakan 

pengacakan dengan teknikpengamatan yang tekun, dan 

truangulasi. Ketentuan pengamatan yang dimaksud 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan 

penelitian dengan cara: 

1. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rincian 

secara berkesinambungan terhadap perilaku siswa 

di SMP Negeri 11 Madiun yang ada hubungannya 

dengan kedisiplinan. 

2. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak 

seluruh faktor dan perilaku yang ditolaah sudah 

difahami dengan cara biasa. 

                                                           
73 Lexy Moleong, Metodologi, 171. 
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Teknik triangulasi adalah teknikpemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: 

sumber, metode, penyidik dan teori. 74 Dalam penelitian 

ini digunakan salah satu teknik triangulasi yakni teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali 

kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber 

memperoleh data. Dalam triangulasi dengan sumber 

yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-

alasan  terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. 

Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara, membandingkan apa yang dikatakan 

umum, dengan yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 

yang ada. Dengan demikian, tiangulasi sumber berarti 

                                                           
74 Ibid., 178. 



79 
 

 

membandingkan (mencek ulang) informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda.75 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

empat tahapan dan ditambah dengan tahap akhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian itu adalah: (a) Tahap pra 

lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan 

perlangkapan penelitian dan yang menyangkut dalam 

etika penelitian; (b) Tahap pekerjaan lapangan, 

meliputi: mamahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data; (c) tahap analisis data, yang 

                                                           
75 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 219. 
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meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data; 

(d) tahap penulisan hasil laporan penelitian. Hal itu 

dapat dicapai dengan jalan: (a) membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) 

membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi 

dengan apa yang dikatakan di depan umum; 

(c)membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

ddikatakan sepanjang waktu; (d) membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada; (e) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 
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BAB IV 

DATA PENELITIAN GERAKAN DISIPLIN 

SEKOLAH DI SMP NEGERI 11 MADIUN 

 

A. Paparan Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 11 Madiun 

SMP Negeri 11 Madiun merupakan salah 

satu SMP Negeri di Kota Madiun, merupakan 

Sekolah Menengah Pertama yang bertempat paling 

timur dari wilayah Kota Madiun yakni tepatnya  di 

Jl. PG Kanigoro No 11 Madiun, Jawa 

Timur.Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 5.913 

m2 dengan luas bangunan 3695 m2 dan ruang hijau 

terbuka 1.308 m2. Jumlah warga sekolah sebanyak 

694 orang yang terdiri dari 641 siswa, 1 kepala 

 

79 



82 
 

 

sekolah, dengan dibantu 39 guru, 7 tenaga tata 

usaha dan 2 penjaga sekolah. 

 SMP tersebut  berdiri tanggal 17 Februari 

1979 sesuai SK. Pendirian Sekolah 030/U/1979 dan 

beroprasi pada tanggal 17 Februari 1979 sesuai SK. 

Izin Operasional yakni 030/U/1079. SMP Negeri 4 

Ponorogo telah terakreditasi “A” sesuai SK. 

Akreditasi yakni 073/BAP-S/ pada tanggal 30 

Oktober 2010 dibawah kepemimpinan Bapak 

Suyatmun, S.Pd. yang menggunakan Kurikulum 

2013 sebagai acuan kurikulum pembelajarannya. 

Bermula dari belum adanya sekolah negeri 

yang dapat mengcover penduduk kabupaten dan 

kota, maka sebuah pemikiran untuk membangun 

sekolah negeri pun muncul.  Pada tahun 1956, 

dengan sangat mendesaknya kebutuhan pendidikan 

di Wilayah Mojopurno, Pemerintah Daerah 
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berusaha untuk membangun sarana pendidikan dan 

berdirilah SKN (Sekolah Kerajianan Negeri) 

Mojopurno. 

Pada tahun 1959 dengan melalui beberapa 

pertimbangan dari para pemikir, berubah menjadi 

ST Mojopurno Vilial lalu menjadi ST Negeri 5 

Madiun. Pada tahun 1968 berubah lagi menjadi 

Vilial ST Negeri 1 Madiun, dan pada tahun 1974 

menjadi ST Negeri 4 Madiun. 

Sekolah inipun beberapa kali mengalami 

perubahan nama sekolah yaitu pada tahun 1979 

berdasarkan SK Mendikbud No; 030 / U / 1979 

menjadi SMP  Integrasi (SMP Manisrejo), tahun 

1989 berdasarkan SK Mendikbud No; 050.7/O/1989 

berubah lagi menjadi SMP Negeri 11 Madiun  

sampai saat ini. 
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SMP Negeri 11 Madiun menjadi salah satu 

sekolah di Madiun yang mendapat penghargaan 

adiwiyata tingkat kota pada tahun 2012. Pada tahun 

2013, sekolah ini mulai memasukkan kegiatan 

adiwiyata dalam semua aspek. Mulai dari kebijakan, 

keuangan, kurikulum, kesiswaan, kemitraan, dan 

sarana prasarana.  

Semenjak adanya penggalakan kembali 

program adiwiyata pada tahun 2013, dengan salah 

satu aksinya masalah keanekaragaman  hayati, SMP 

Negeri 11 Madiun mempunyai 250 jenis tanaman 

baik yang tua maupun bibit. Jumlah biopori di 

sekolah sebanyak 37 buah dan sumur resapan 

sebanyak 2 buah.  

Selain mendapatkan penghargaan adiwiyata, 

SMP Negeri 11 Madiun kini menjadi sekolah 

rujukan pada tahun 2018 setelah ditunjuknya SMP 
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Negeri 1 sebagai sekolah rujukan pada tahun 2017. 

Oleh sebab itu, sekolah wajib melaksanakan 

berbagai kegiatan untuk menambah keterampilan 

peserta didik. Salah satu kegiatan yang menjadi 

fokus adalah membatik setelah sebelumnya juga 

melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya lomba 

kelas sehat, lukis mural dan English Community.  

Menjadi salah satu sekolah rujukan di 

Madiun, SMP Negeri 11 Madiun juga berkewajiban 

untuk memberikan percontohan kepada lima 

sekolah lain. Artinya, SMP ini tidak hanya fokus 

kepada siswanya saja tetapi juga harus berdampak 

pada sekolah lain. 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 11 Madiun 

Setiap lembaga atau instansi dalam 

melaksanakan aktifitasnya selalu bertumpu kepada 
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garis-garis besar kebijakan yang telah ditetapkan. 

Salah satu garis besar yang dijadikan acuan dalam 

setiap usaha yang dilakukan adalah visi, misi, dan 

tujuan yang diemban oleh lembaga atau institusi 

tersebut. 

Visi, misi dan tujuan SMP Negeri 11 Madiun 

adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

“Terwujudnya Peserta Didik yang Bermutu, 

Terampil, Berakhlak Mulia, dan 

Berwawasan Lingkungan” 

 

Visi ini untuk tujuan jangka panjang, 

jangka menengah dan jangka pendek, yang 

dapat menjiwai semua warga sekolah untuk 

selalu mewujudkan setiap saat dan berkelanjutan 

dalam mencapai tujuan sekolah. 
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b. Misi 

Misidari SMP Negeri 11 Madiun adalah 

sebagai berikut: 

1) Mewujudkan prestasi Peserta Didik yang 

optimal, berbudaya dan berkarakter baik 

akademik maupun non akademik secara 

konsisten. 

2) Meningkatkan pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif, menyenangkan dan inovatif. 

3) Memotivasi Guru dan Tenaga Kependidikan 

untuk mengembangkan potensi peserta 

didik secara berkualitas dan kompeten 

dengan didukung sarana dan prasarana yang 

memadai. 



88 
 

 

4) Membekali peserta didik melalui kegiatan 

pembiasaan , pengembangan diri dan 

pendidikan kecakapan hidup.  

5) Menanamkan nilai religius, nasionalisme, 

mandiri, gotong royong, integritas. 

6) Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian 

lingkungan sekolah dengan membudayakan 

hidup bersih, sehat dan berkwalitas. 

7) Mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup di sekolah. 

 

c. Tujuan 

Tujuan dari SMP Negeri 11 Madiun 

adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatnya prestasi Peserta Didik pada 

kelulusan yang optimal, berbudaya dan 
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berkarakter  baik akademik maupun non 

akademik secara konsisten. 

2) Meningkatnya Pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif, menyenangkan, inovatif. 

3) Memotivasi Guru dan Tenaga Kependidikan 

untuk mengembangkan potensi peserta 

didik secara berkwalitas dan kompeten 

dengan didukung sarana dan prasarana yang 

memadai. 

4) Membudayakan perilaku yang cerdas dan 

berakhlak mulia. 

5) Terpeliharannya lingkungan sekolah yang 

bersih, asri, rindang, berbudaya, dan 

berkarakter. 

6) Terkelolanya  sampah yang ramah 

lingkungan untuk mendukung pelestarian 

lingkungan di sekolah. 
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7) Terhindarnya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup di sekolah. 

 

3. Letak Geografis SMP Negeri 11 Madiun 

SMP Negeri 11 Madiun berada di Jl. PG 

Kanigoro No 11 Madiun. Sekolah ini merupakan 

sekolah paling timur di wilayah Kota Madiun. 

Berada di pinggir jalan yang senantiasa dilintasi 

kendaraan bermotor. 

Sebagian penduduk di sekitar sekolah 

memiliki pekerhaan sebagai pengusaha pertokoan 

dan rumah makan, rata-rata mereka membangun 

toko dan rumah makan di sekitar tempat tinggal 

mereka.  

Adapun batas-batas SMP Negeri 11 Madiun 

adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara : Pertokoan milik penduduk 
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b. Sebelah timur : Rumah penduduk dan jalan 

umum  

c. Sebelah selatan : Rumah penduduk dan jalan 

umum 

d. Sebelah barat : Jalan raya dan pertokoan. 
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4. Struktur Organisasi SMP Negeri 11 Madiun 

STUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 11  

MADIUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA SMP NEGERI 11 MADIUn 

SUYATMUN,, S.Pd. 

 

KOMITE SEKOLAH 

 

WAKASEK KURIKULUM 

SAPTO USADA, S.Pd. 

 

WAKASEK SARPRAS 

ALEX SUSIYONO 

S.Pd. 

 

KAUR HUMAS 

SRI NURHAYATI S.Pd 

 

STAF KURIKULUM 

1. Dra. JAJUK DWIAJU MEI 

2. HERU KUSWANTO, S.Kom 

 

WAKASEK KESISWAAN 

Dra. DWI RATNA S.D 

 

STAF KESISWAAN 

1. SIDIQ, S.Pd. 

2. MILA PUJI LESTARI, M.Pd 

 

KOORDINATOR TU 

 

STAF TU 

 

STAF 

BK 

 

WALI 

KELAS 

 

GURU 

MATA 

PELAJARAN 

 

PERPUSTAKAAN 

 

LABORATORIUM 

 

Siswa 
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5. Keadaan Guru SMP Negeri 11 Madiun 

Sebagai tenaga pendidik, maka guru juga 

menjadi perhatian khusus untuk memberikan 

pengajaran yang profesional dalam bidangnya. Guru 

di SMP Negeri 11 Madiun ada 38 orang yang 

sebagian besar sarjana S1 dan ada beberapa guru 

sarjana S2. 

Guru pengajar di SMP Negeri 11 Madiun 

mengajar pelajaran sesuai dengan kerofesionalan 

dalam bidangnya masing-masing. Pada tahun ajaran 

2018/2019 ada sekitar 658 siswa dari kelas VII 

hingga kelas IX yakni terdiri dari 347 siswa laki-

laki dan 311 siswa perempuan. 

  

6. Keadaan Kurikulum SMP Negeri 11 Madiun 

Kurikulum merupakan komponen yang 

sangatlah penting bagi pendidikan, oleh karenanya 
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kurikulum tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, 

sehingga setiap satuan pendidikan harus mengelola 

karikulum dengan baik demi tercapainya tujuan 

pendidikan yang dilaksanakan. 

SMP Negeri 11 Madiun kurikulum yang 

digunakan adalah kurikulum K-13. Kurikulum ini 

digunakan mulai kelas VII sampai kelas IX yang 

dilengkapi dengan silabus pada setiap mata 

pelajaran. 

 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 11 

Madiun 

a) Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah semua 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang 

secara langsung digunakan dalam proses 

pendidikan, khususnya dalam proses belajar 
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mengajar. Semua lembaga pendidikan pasti 

memiliki sarana pendidikan, tidak terkecuali di 

SMPN 4 Ponorogo. Di lembaga ini, sarana 

pendidikan meliputi : 

1) Gedung Sekolah 

Lembaga ini mempunyai gedung 

sekolah milik sendiri, tetapi yang digunakan 

pada saat pembelajaran sudah berada di 

dalam kelas, dalam proses pembelajaran 

sangat cukup untuk siswanya. Gedung 

sekolahnya sudah terdapat panggarnya dan 

gedungnya ada yang berlantai 2, tempatnya 

sangat strategis karena terdapat di pinggir 

jalan raya. 

2) Ruang Kepala Sekolah 

Lembaga ini memiliki ruang kepalah 

sekolah 1. Ruang kepala sekolah ini  tidak 
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terlalu sempit. Udara sangat nyaman, karena 

terdapat beberapa jendela untuk sirkulasi 

udara. Di ruang kepala sekolah ini rata-rata 

jumlah meja dan kursi berjumlah sesuai 

dengan kebutuhan kepala sekolah. Di dalam 

ruang kepala sekolah terdapat rak untuk 

menyimpan dokumen mengenai sekolah. 

Letak ruang kepala sekolah ini pus sangat 

strategis yakni bersebelahan dengan lorong 

masuk menuju ke lapangan serta berdekatan 

dengan ruang guru dan ruang tata usaha. 

3) Ruang Guru 

Pada ruangan guru ini tidak seperti 

ruang kepala sekolah yang tidak terlalu 

sempit. Ruang guru ini termasuk paling luas 

daripada ruang kepala sekolah atau ruang 

kelas, karena digunakan untuk semua 
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pendidik dan tenaga kependidikan yang ada 

di lembaga ini. Udara sanyan nyaman karena 

terdapat beberapa jendela sebagai sikulasi 

udara. Di ruang guru ini rata-rata jumlah 

meja dan kursi berjumlah sesuai pendidik 

dan tenaga kependidikan yang mengajar di 

sekolah ini. Terdapat pula kamar mandi di 

sudut ruangan, memiliki pintu yang 

berjumlah dua yang berada di sudut selatan 

dan timur ruangan serta terdapat dua 

wastavel di depan ruang guru. 

4) Ruang Kelas 

Pada sekolah ini terdapat beberapa 

ruang kelas, ruang kelas yang tersedia sudah 

cukup untuk menampung aktifitas sejumlah 

siswa yang ada. Semua ruang kelas terdapat 

21 ruang kelas. Selain terdapat ruang kelas 
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juga terdapat ruang kesiswan, ruang 

kurikulum dan ruang komputer. 

5) Papan Tulis 

Dalam penggunaan media 

pembelajaran dari kelas tujuh sampai 

sembilan menggunakan papan tulis “white 

board” serta sidol papan tulis sebagai sarana 

untuk menunjang kelancaran pembelajaran. 

Di dalam ruang kelas terdapat berbagai 

tulisan untuk memotivasi siswanya agar 

bersemangat dalam pembelajaran. Terdapat 

pula papan khusus yang berisi tata tertib 

sekolah dan sebagai papan pengumuman. 

Jumlah bangku yang berkondisi baik tersedia 

disesuaikan dengan jumlah siswanya dalam 

satu kelas. 
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6) LCD 

Untuk lemih memaksimalkan 

kegiatan pembelajaran, di SMP Negeri 11 

madiun ini telah menggunakan LCD 

permanen yang dipasang pada setiap kelas. 

Dari 21 kelas hanya ada dua atau tiga kelas 

yang belum memiliki LCD. Dengan adanya 

LCD di kelas, metode pembelajaran juga 

lebih berfariasi, guru juga dapat 

memperlihatkan gambar atau video untuk 

memberikan gambaran secara lebih jelas 

tentang apa yang menjadi bahan 

pembelajaran.  

b) Prasarana Pendidikan 

Prasarana pendidikan adalah semua 

perangkat kelenagkapan dasar yang secara tidak 

langsung menunjang pelaksanaan proses 
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pendidikan di sekolah, tetapi jika dimaanfaatkan 

secara langsung, komponen tersebut berubah 

menjadi sarana pendidikan. Semua lembaga 

pendidikan pasti memiliki prasarana pendidikan, 

tidak terkecuali di SMP Negeri 11 Madiun. Di 

lembaga ini, prasarana pendidikan meliputi : 

1) Laboratorium IPA 

Laboratorium ini mempunyai alat 

peraga berupa perlengkapan untuk praktik. 

Diantaranya adalah kerangka manusia, 

mikroskop, dan lain sebagainya yang biasa 

digunakan pada saat diperlukan. 

2) Laboratorium Komputer 

Laboratorium ini mempunyai 

komputer yang layak dipakai untuk praktek 

mata pelajaran komputer. Laboratorium ini 
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biasanya digunakan saat praktek komputer 

dasar saja.  

3) Perpustakaan 

Didalam perpustakaan terdapat 

banyak buku seperti buku pelajaran, buku 

cerita fiksi, maupun non fiksi dan masih 

banyak lagi. Ada beberapa meja khusus yang 

disediakan untuk membaca para siswa. Saat 

waktu luang, beberapa siswa  memanfaatkan 

untuk membaca walaupun hanya membaca 

cerita fiksi.  

4) UKS (Unit Kesehatan Sekolah) 

UKS ini biasanya digunakan untuk 

para siswa yang sakit. Ruang UKS ini sudah 

terjadwal siapa yang menjadi penjangga 

dalam UKS. Ruangan ini tidak terlalu luas, 

terdapat dua tempat tidur untuk berbaring 
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siswa yang sedang sakit dan terdapat pula 

pelengkapan P3K. 

5) Kantin 

Terdapat tiga kantin yang bertempat 

terpisah yakni berada di sisi selatan sekolah, 

di sisi belakang sekolah serta berada di sudut 

timur sekolah. Dengan adanya kantin yang 

bertempat menyebar, siswa lebih mudah 

menjangkaunya. Kantin di SMP Negeri 11 

Madiun menyediakan berbagai makanan 

mulai dari makanan ringan hingga makanan 

berat. 

6) Kamar Mandi atau WC 

Kamar mandi adalah prasarana yang 

tidak kalah penting dalam suatu lembaga. Di 

SMP Negeri 11 Madiun terdapat beberapa 

kamar mandi yang berada di sisi belakang 
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sekolah dan kamar mandi mushola yang 

berada di sudut selatan sekolah. Kondisi 

kamar mandi yang baik membuat siswa 

menjadi terjaga kesehatannya. Walaupun 

jumlahnya belum memadai karna untuk 

membangunnya membutuhkan biaya yang 

dibilang cukup besar, tetapi dengan kamar 

mandi yang ada sekarang ini siswa merasa 

cukup nyaman dan terjangkau. 

B. Paparan Data Khusus 

1. Data Mengenai Penerapan Gerakan Disiplin 

Sekolah (GDS) di SMP Negeri 11 Madiun 

Kedisiplinan merupakan salah satu unsur 

dalam struktur kepribadian seseorang yang telah 

mengalami proses perkembangan yang panjang. 

Pengaruh pendidikan dan percontohan orang tua 

dalam kehidupan keluarga yang kelak sangat 



104 
 

 

bermanfaat dalam kehidupan anak selanjutnya. 

Kesadaran yang tumbuh dan berkembang dari 

dalam diri seseorang inilah yang dipandang sebagai 

internal factor. External factor juga sangat 

membantu tegak teguhnya perasaan disiplin dan 

dalam kehidupan seseorang. 

External factor yang mempengaruhi 

kedisiplinan siswa diantaranya adalah lingkungan. 

Lingkungan di sekolah juga termasuk kondisi 

sekolah, seperti sarana dan prasarana yang 

membantu benjalannya belajar mengajar. Kondisi 

sarana dan prasarana di SMP 11 Madiun telah 

disediakan secara maksimal untuk kelancaran 

pembelajaran siswanya seperi yang telah dipaparka 

oleh Dra. Dwi Ratnasari Dewi dalam wawancara 

yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

Sarprasnya bagus, kita sudah berupaya 

memenuhi untuk menunjang pembelajaran. 
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Jika ada sedikit kekurangan seperti kamar 

mandi belum seimbang dengan banyaknya 

siswa dan untuk membangun itu, sekolah 

harus mengajukan permintaan dana dan 

persetujuan dari pusat.76 

 

Kelengkapan sarana dan prasarana yang 

disediakan di SMP Negeri 11 Madiun seperti LCD 

juga telah disediakan di setiap kelas guna 

memaksimalkan dan memanfaatkan audio, visual 

dan audio visual. Berikut hasil wawancara dengan 

Susi Ratnawati, S. Pd., yaitu: 

Sarana dan prasarana untuk pembelajaran di 

sini sudah baik, setiap kelas hampir semua 

sudah ada LCD untuk pembelajaran yang 

dipasang permanen. Hanya ada dua atau tiga 

kelas yang belum terpasang LCD. Selain di 

kelas juga ada LCD di aula sekolah, di 

perpustakaan, di alboratorium komputer, dan 

di laboratorium IPA.77 

 

                                                           
76 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 05/W/26-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
77 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 09/W/06-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Dari pemaparan di atas, kondisi sekolah 

sudah sangat memadai baik dari sarana maupun 

prasarana yang disediakan. Bahkan untuk 

menyalurkan bakat dan minat siswanya, sekolah ini 

juga menyadiakan berbagai fasilitas seperti 

lapangan futsal, lapangan basket sampai ruang 

musik yang membuat siswa nyaman dalam 

pembelajaran dan penyaluran bakat serta minat. 

Pelanggaran yang dilakukan siswa tidak 

hanya dari faktor keluarga yang mungkin memiliki 

kondisi keuangan yang kurang memadai tetapi juga 

dari lingkungan pergaulan siswa itu sendiri. Selain 

kedua faktor tersebut juga ada faktor lain seperti 

kebiasaan dari sekolah asal dan keluarga. Berikut 

hasil wawancara dengan Dra. Dwi Ratnasari Dewi, 

sebagai berikut: 

Kurangnya kedisiplinan yang mungkin 

menjadi bawaan dari rumah dan dari 
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kepribadian masing-masing. Siswa yang 

dirumah sudah terlatih disiplin maka disini 

pun akan mudah melaksanakan peraturan 

yang menjadi tata tertib sekolah tanpa harur 

merasa terbebani. Begitu juga sebaliknya jika 

dari rumah sudah terbiasa kurang disiplin, 

maka disini pun akan senantiasa melanggar 

peraturan sekolah. Jadi orang tua juga sangat 

berperan dalam membentuk karakter disiplin 

siswa itu sendiri.78 

 

Dari pelanggaran yang dilakukan siswa, guru 

membuat solusi agar tata tertib di sekolah dapat 

ditegakkan. Pernyataan ini adalah sebagai hasil 

wawancara dengan Sari Gondonastuti, SS, M.Pd, 

sebagai berikut: 

Ketika ternyata dalam kegiatan pembelajaran 

di sekolah ini banyak sekali pelanggaran, 

bukan pelanggaran sebenarnya, tapi anak-

anak kurang menaati peraturan-peraturan 

yang ada di sekolah. Sehingga bagaimana 

caranya supaya tata tertib ini bisa 

ditegakkan.79 

 

                                                           
78 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 08/W/26-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
79 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/W/18-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Pelanggaran yang sering dilakukan siswa 

seperti pelanggaran dalam hal ketentuan seragam 

ataupun berbicara kurang sopan baik pada guru 

maupun pada sesama temannya. Berikut hasil 

wawancara dengan Sari Gondonastuti, SS, M.Pd, 

sebagai berikut: 

Yang sering terjadi adalah siswa-siswa 

melanggar dalam hal ketentuan seragam, 

pada saat dikelas ada anak yang berbicara 

kurang sopan itu adalah bagian dari GDS 

juga.80 

 

Dari pemaparan tentang beberapa 

pelanggaran yang dilakukan siswa di SMP Negeri 

11 Madiun, salah satu siswa yang bernama Raka 

Arinda menambahkan sebagai berikut: 

Membolos sekolah saat jam pelajaran, makan 

atau minum saat jam pelajaran, tidak 

                                                           
80 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 03/W/18-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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mengenakan atribut sekolah dengan 

lengkap.81 

 

Beberapa peraturan yang sering dilanggar 

oleh siswa dikutkan lagi oleh M.Rizky yakni salah 

sati siswa kelas 8 sebagai hasil wawancara yang 

telah dilakukan sebagai berikut: 

Tidak mengenakan seragam yang sesuai 

peraturan sekolah, ramai saat pembelajaran 

berlangsung, keluar kelas tanpa izin, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, makan saat 

pembelajaran.82 

 

Penegakan kedisiplinan di SMP Negeri 11 

Madiun dengan menciptakan inovasi lain yang 

diharapkan dapat membuat anak-anak di SMP 

Negeri 11 Madiun memiliki kedisiplinan yang baik. 

Berikut hasil wawancara dengan Dra. Dwi Ratnasari 

Dewi sebagai berikut: 

                                                           
81 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 16/W/11-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
82 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 17/W/11-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Asal-usul terbentuknya GDS mula-mula 

biasa pada umumnya sekolah untuk 

menanamkan sikap disiplin, membutuhkan 

sesuatu inovasi yang lain. Pertama karna 

kondisi geografis SMP Negeri 11 Madiun 

sendiri berada di pinggiran kota atau bisa 

disebut “blok M” seperti Munggut, 

Manisrejo, Mojopurno dan Mojorayung 

sehingga dari anak itu sendiri dalam hal 

kedisiplinan kurang bagus dan sering ada 

pelanggaran-pelanggaran. Dari hal itu, 

sekolah memikirkan sebuah inovasi yang 

dapat membuat anak-anak di SMP Negeri 11 

Madiun memiliki disiplin yang baik, akhirnya 

timbullah ide untuk membuat suatu gerakan. 

Yang dinamakan gerakan itu kan bersifat 

continue. Jadi sekolah mencetuskan dengan 

nama Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) 

dengan membuat regulasi-regulasi GDS, tata 

tertib GDS serta apa saja yang termasuk di 

dalam GDS. Bagi siswa yang melanggar 

maka akan diberi poin dengan dicatat terlebih 

dahulu di dalam jurnal GDS yang telah 

disediakan di dalam kelas masing-masing 

serta diberikan sanksi bagi yang melanggar.83 

 

Sedangkan Susi Ratnawati, S. Pd. 

Menyebutkan bahwa dari pihak BK dan kesiswaan 

inin mengerucutkan peraturan yang artinya 

                                                           
83 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 06/W/26-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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memantau siswa lebih intensif dalam wawancara 

yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

Pada saat wakasek masih pak Sapto, beliau 

mengamati masih banyak anak yang kurang 

tertib walaupun sudah ada tata tertib siswa. 

Misalnya pada saat istirahat masih ada siswa 

yang bajunya dikeluarkan, memakai kaos 

kaki yang tidak berlogo SMP Negeri 11, 

rambut kurang rapi serta dari segi akhlaknya 

juga terkadang siswa berbicara tidak sopan 

seperti itu. Wakasek kesiswaan bekerja sama 

dengan BK berbincang bagaimana supaya 

siswa-siswi lebih mentaati peraturan serta 

memiliki akhlak yang lebih baik. Dari pihak 

BK dan kesiswaan ingin mengerucutkan 

peraturan, artinya pemantauan anak-anak 

berjalan secara intensif dari pagi hingga 

pulang sekolah dan betul-betul ada folow up 

atau tindak lanjut jika ada yang melanggar 

peraturan. Akhirnya terbentuklah suatu 

gerakan yang diberi nama Gerakan Disiplin 

Sekolah (GDS).84 

 

Menurut pemaparan salah satu siswa di SMP 

Negeri 11 Madiun program GDS adalah suatu 

program yang dibentuk oleh sekolah untuk mencatat 

                                                           
84 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 10/W/06-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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dan memberi sanksi kepada siswa yang melanggar. 

Berikut hasil wawancara dengan M.Rizky sebagai 

berikut:  

Program GDS adalah program yang dibentuk 

oleh sekolah untuk mencatat dan memberi 

sanksi kepada siswa yang melanggar 

peraturan yang bertujuan agar siswa lebih 

disiplin dan lebih mentaati peraturan yang 

ada di sekolah.85 

 

Suatu gerakan yang disebut dengan Gerakan 

Disiplin Sekolah (GDS) yang berfungsi untuk 

meningkatkan karakter disiplin siswa. Sebagaimana 

wawancara dengan Susi Ratnawati, S. Pd. sebagai 

berikut: 

Untuk meningkatkan karakter yang termasuk 

dalam PPK (Pendidikan Penguatan Karakter). 

Karena kualitas pendidikan tidak hanya 

dilihat dari akademik, tapi dari non akademik 

juga sangat penting. Dalam bermasyarakat, 

seperti melamar pekerjaan pasti ada syarat 

untuk dipenuhi diantaranya jujur, tekun dan 

ulet. Karakter seperti itu yang sedang 

                                                           
85 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 18/W/11-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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ditumbuhkan dalam diri anak, karena rata-

rata siswa smp Negeri 11 Madiun berasal dari 

keluarga dengan perekonomian menengah ke 

bawah. Kata kunci dari program ini adalah 

disiplin. Kedisiplinan adalah kunci dari 

kesuksesan. Seberapapun pintarnya kita, jika 

kita tidak disiplin maka akan sulit 

mendapatkan kepercayaan orang lain.86 

 

Peraturan GDS mirip dengan peraturan BK, 

peraturan GDS dalam pelaksanaan memiliki ranah 

sendiri-senriri namun dalam penanganan atau 

pemberian follow up GDS bekerja sama dengan BK 

seperti pemaparan dari Sari Gondonastuti, SS, M.Pd 

sebagai hasil dari wawancara yang telah 

dilaksanakan sebagai berikut: 

Setahu saya, untuk BK ada ranahnya sendiri, 

jadi GDS hanya menangani yang diluar dari 

ranah BK tetapi karena GDS juga tidak bisa 

berjalan sendiri dalam menangani, maka dari 

itu GDS bekerjasama dengan BK.87 

 

                                                           
86 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 14/W/06-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
87 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 02/W/18-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Diberlakukannya peraturan GDS dapat 

memberikan perkembangan yang baik  bagi siswa di 

SMP Negeri 11 Madiun terutama dalam hal 

kedisiplinan. Pernyataan ini adalah sebagai hasil 

wawancara dengan Sari Gondonastuti, SS, M.Pd 

sebagai berikut: 

GDS dapat memberikan perkembangan yang 

lebih baik, anak-anak menjadi lebih rajin dan 

disiplin hanya saja jika ada guru yang 

memiliki jam mengajar yang padat dan 

kondisi dilapangan sedang ada rapat 

membuat program GDS menjadi kurang 

kondisional.88 

 

Peraturan GDS diselaraskan dengan BK dan 

keduanya berfungsi sama yakni sama-sama 

menegakkan peraturan tata tertib yang ada di 

sekolah. Pelaksanaan GDS sesuai dengan Standart 

Operasional Sistem (SOP) yang telah disingkronkan 

dengan tata tertib siswa yang tertera dalam buku 

                                                           
88 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 04/W/18-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 



115 
 

 

BK. Berikut hasil wawancara dengan Susi 

Ratnawati, S. Pd sebagai berikut: 

Kalau POIN itu adanya di dalam buku 

kepribadian atau buku BK yang memegang 

adalah guru BK. Memang dulu sempat ada 

peraturan yang ganda, ada peraturan BK, 

peraturan GDS dan SOP Siswa. Terlahir 

sebuah ide, jika peraturan itu dibuat menjadi 

satu pintu saja. Jadi GDS yang menjadi acuan 

adalah SOP siswa yang sama dengan tata 

tertib siswa yang tertera di dalam buku BK 

lalu disingkronkan.89 

 

Menurut beliau dalam wawancara yang telah 

dilaksanakan bahwa setelah penanganan GDS 

dibuat seperti penanganan dalam BK yakni satu 

anak mendapatkan satu buku yang berisi 

pelanggaran-pelanggaran siswa dan mengalami 

sebuah kendala, maka pelanggaran yang termasuk 

dalam penanganan GDS ini diselaraskan dengan 

pelanggaran yang termasuk dalam ranah POIN BK 

                                                           
89 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 13/W/06-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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dimana ada tingkatan pelanggaran yakni 

pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan 

pelanggaran berat. Pelanggaran ringan termasuk 

dalam penanganan GDS sedangkan pelanggaran 

sedang dan pelanggaran berat termasuk dalam 

pelanggaran POIN BK.  

Itu adalah yang sedang menjadi evaluasi 

kami. Dulu sempat ada jurnal GDS yang 

diberikan satu anak mendapatkan satu buku 

jadi satu kelas ada 32 lembar. Ternyata itu 

mengalami sebuah kendala, kami harus 

mencari lembar-lembar yang tertulis nama 

siswa yang melanggar. Akhirnya sistem yang 

digunakan kembali ke jurnal GDS lagi. POIN 

itu bersifat flexible, anak-anak yang masih 

bisa diperbaiki dan dibimbing maka masih 

dapat ditoleransi. Tapi jika pelanggarannya 

sudah menengah ke atas maka yang 

menangani sudah bukan GDS lagi, melainkan 

guru BK.90 

 

Keberlangsungan pelaksanaan GDS yang 

selama kurang lenih 7 tahun ini telah membuahkan 

hasil yang memuaskan bagi sekolah. Hasil yang 

                                                           
90 Ibid. 
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memuaskan ini dapat dibuktikan dengan 

keberhasilan program GDS dalam meraik Best 

Praktis karena program ini belum ada di sekolah 

lain. Berikut hasil wawancara dengan Susi 

Ratnawati, S. Pd sebagai berikut: 

GDS sangat bagus, karena program ini 

pernah menjadi Best Praktis di SMP Negeri 

11 Madiun, karena progran GDS ini belum 

ada di sekolah lain. Jadi program GDS ini 

menjadi salah satu keunikan di SMP Negeri 

11 Madiun. ternyata pemikiran ini juga 

selaras dengan dengan pemikiran pemerintah 

kota karena setelah kita bertahun-tahun 

meluncurkan program GDS ini, PEMKOT 

juga meluncurkan GDS. Saya pernah di 

undang di SMP Negeri 4 Madiun dalam 

rangka peluncuran program GDS dari 

PEMKOT dan mendapat dukungan dari 

anggota kepolisisan, dan dari dinas 

pendidikan. Perbedannya GDS di SMP 

Negeri 11 Madiun adalah Gerakan Disiplin 

Sekolah, sedangkan dari PEMKOT adalah 

Gerakan Disiplin Siswa. Namun keduanya 

sama-sama bertujuan membangun karakter 

disiplin siswa.91 

 

                                                           
91 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 14/W/06-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Dari uraian hasil wawancara tersebut di atas 

tentang latar belakang dibentuknya Gerakan 

Disiplin Sekolah (GDS) di SMP Negeri 11 Madiun, 

dapat diketahui bahwa berawal dari adanya suatu 

pelanggaran tata tertib yang sering dilakukan siswa 

baik dipengaruhi oleh faktor internak maupun 

eksternal, sekolah berupaya menegakkan kembali 

tata tertib adar dapat dipatuhi dan dilaksanakan 

dengan maksimal oleh siswa. Pemikiran tersebut 

melatar belakangi terbentuknya suatu gerakan yang 

bertijuan untuk memantau siswa lebih intensif lagi 

artinya pemantauan terhadap siswa dilakukan mulai 

dari siswa masuk sekolah hingga pulang sekolah. 

Dibentuklah Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) yang 

berjalan dan mengacu pada Standart Operasional 

Siswa (SOP). SOP berisi tata tertib yang harus 

dipatuhi oleh siswa. 
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Adanya GDS bertujuan untuk meningkatkan 

karakter yang termasuk dalam PPK (Pendidikan 

Penguatan Karakter). Karena kualitas pendidikan 

tidak hanya dilihat dari akademik, tapi dari non 

akademik juga sangat penting. 

Dalam pelaksanaan, GDS berbeda dengan 

BK. GDS memuat peraturan yang bersifat ringan 

dan pelanganan pelanggaran GDS dilaksanakan 

secara langsung yakni pemberian follow up yang 

telah terjadwa pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. 

Sedangkan BK menangani pelanggaran tata tertib 

yang bersifat sedang dang berat. Siswa yang 

melanggar BK akan mendapatkan POIN dan jika 

POIN seorang siswa mencapai angka tertentu maka 

tindak lanjut yang diberikan kepada siswa berupa 

panggilan orang tua. 
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Pelaksanaan Gerakan Disiplin Sekolah 

(GDS) tidak lepas dari guru dan kepala sekolah, 

oleh karena itu kesusesan pelaksanaan GDS ini 

melibatkan kerjasama antar seluruh warga sekolah. 

Berikut hasil wawancara dengan Dra. Dwi Ratnasari 

Dewi sebagai berikut: 

Yang namanya GDS pasti melibatkan seluruh 

warga SMP Negeri 11 Madiun, mulai dari 

melibatkan bapak ibu guru saat jam pelajaran, 

siswa-siswi jelas terlibat. Penanganan 

dilakukan oleh sesiswaan dan BK. Serta 

pengadaan jadwal piket untuk mengkontrol 

berjalannya GDS dengan baik.92 

 

Pelaksanaan GDS di SMP Negeri 11 Madiun 

ini dibuat sangat jelas dan terencana dengan 

penanggung jawab tertinggi yakni kepala sekolah 

kumudian kesiswaan bekerja sama dengan wakasek 

kesiswaan dan dibantu oleh pembina OSIS. Berikut 

                                                           
92 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 06/W/26-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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hasil wawancara dengan Susi Ratnawati, S. Pd 

sebagai berikut: 

Yang jelas, penanggung jawab tertinggi 

adalah kepala sekolah, kemudian dari 

kesiswaan, wakasek kesiswaan, dan dibantu 

oleh pembina OSIS.93 

 

Sedangkan Susi Ratnawati, S. Pd berpendapat 

bahwa GDS bergerak dibawah naungan wakil 

kepala sekolah bagian kesiswaan yang memiliki staf 

yang meliputi staf kesiswaan dan sekertaris 

kesiswaan serta beberapa staf lain di bawahnya. 

Berikut hasil wawancara yang telah dilaksanakan: 

GDS itu dibawah naungan wakil kepala 

sekolah bagian kesiswaan, jadi wakasek 

kesiswaan memiliki staf yakni staf kesiswaan 

dan dibawah staf itu ada sekertaris kesiswaan 

dan lain sebagainya.94 

 

                                                           
93 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 02/W/18-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
94 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 11/W/06-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Penerapan suatu gerakan yang untuk 

mewujudkan siswa yang memiliki kebiasaan hidup 

dalam kedisiplinan tentu saja memiliki banyak 

kendala seperti yang telah diutarakan oleg Susi 

Ratnawati, S. Pd. sebagai hasil wawancara yang 

telah dilaksanakan sebagai berikut: 

Jika dilihat dari perkembangannya, awal pula 

pendirian GDS yang bertugas mencatat setiap 

pelanggaran adalah siswa seperti ketua kelas 

atau wakil kelas yang lain. Ternyata hal 

tersebut memiliki dampak yang tidak begitu 

baik, anak-anak yang tertib di dalam kelas 

merasa tidak nyaman saat akan mencatat atau 

menegur teman yang melanggar. Adanya hal 

tersebut berjalannya GDS menjadi kurang 

maksimal.Setelah dievaluasi, petugas yang 

mencatat pelanggaran adalah guru mata 

pelajaran yang sedang mengajar pada jam 

pelajaran mulai jam pertama hingga jam 

terakhir. Mungkin perasaan siswa jika 

dipantau gurunya akan menjadi lebih tertib 

daripada pantauan temannya sendiri. Jadi 

ternyata setelah petugas pencatat adalah guru, 

maka anak-anak menjadi lebih tertib.Anak 

yang melanggar peraturan akan dicatat di 

dalam jurnal GDS yang telah disediakan di 

setiap kelas. Evaluasi terus dilaksanakan 

tidak hanya dari segi petugas pelaksanaan 
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namun juga pemberian sanksi mulai dari dulu 

setiap hari pada saat pulang sekolah, lalu 

pernah juga dilakukan tiga hari sekali pada 

saat hari Rabu dan Sabtu, setelah melihat 

kondisi siswa di evaluasi lagi menjadi setiap 

hari saat pagi dan sore dan yang diterapkan 

hingga sekarang adalah pelaksanaan 

pemberian sanksi dilakukan setiap dua hari 

sekali atau seminggu tida kali yakni setiap 

hari Selasa, Kamis dan Sabtu.95 

 

Dari pemaparan di atas sangat jelas dilihat 

dari perkembangannya, banyak evaluasi yang 

dilaksanakan mulai petugas yang mencatat setiap 

pelanggaran adalah siswa seperti ketua kelas atau 

wakil kelas yang lain hingga petugas mencatat 

setiap pelanggaran diserahkan oleh guru mata 

pelajaran yang dilaksanakan selama pelajaran 

berlangsung. Pelanggaran yang telah dicatat guru 

mapel sebelumnya tidak akan dicatat lagi oleh guru 

mata pelejaran setelahnya. Maka jika ada 

pelanggaran baru, guru akan mencatat pelanggaran 

                                                           
95 Ibid. 
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baru yang belum tercatat dalam jurnal GDS. Jadi 

tidak akan ada pencatatan berganda pada 

pelanggaran yang sama. 

Seperti kebiasaan sekolah pada umumnya, 

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan 

ketertiban siswa maka ada tata tertib yang sengaja 

ditempelkan di setiap kelas seperti yang dilakukan 

di SMP Negeri 11 Madiun ini. Ada peraturan yang 

berkaitan tentang SOP yang ditempel di setiap kelas 

seperti pemaparan Sari Gondonastuti, SS, M.Pd 

dalam wawancara yang telah dilaksanakan sebagai 

berikut: 

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

ketertiban siswa maka ada tata tertib yang 

berhubungan dengan SOP ditempel disetiap 

kelas, sedangkan peraturan yang 

berhubungan dengan BK tertera di buku 

BK.96 

 

                                                           
96 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/W/18-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Pernyataan di atas dikuatkan oleh hasil 

observasi yang telah dilaksanakan yang dapat dilihat 

pada transkip observasi terlampir dalam skripsi 

ini.97 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di 

atas tentang penerapan Gerakan Disiplin Sekolah 

(GDS) di SMP Negeri 11 Madiun dapat diketahui 

bahwa seluruh warga sekolah ikut serta dalam 

pelaksanaan progran GDS. Dengan dipimpin oleh 

wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, GDS dan 

seluruh staf sekolah termasuk siswa bekerja sama 

untuk melaksanakan program GDS secara 

maksimal. 

Progran GDS juga mengalami banyak 

perubahan karena menyesuaikan dengan kebutuhan 

dan situasi kelancaran di lapangan. Mulai dari 

                                                           
97 Lihat Transkip Observasi Nomor : 05/O/12-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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petugas GDS yang awalnya adalah perwakilan 

siswa, hingga petugas GDS diserahkan kepada guru 

mata pelajaran yang mengajar di kelas yang berjalan 

hingga sekarang. Selain dari petugas, evaluas juga 

dilakukan dalam pemberian hukuman yang awalnya 

dilaksanakan setiap pulang sekolah hingga 

dilaksanakan setiap dua hari sekali yang 

dilaksanakan sampai sekarang. 

 

2. Data Mengenai Konsekuensi Hukuman yang 

Diterapkan Sekolah bagi Pelanggar Gerakan 

Disiplin Sekolah (GDS) di SMP Negeri 11 

Madiun 

Setiap pelanggaran di sekolah pasti ada 

sanksi tersendiri yang diberikan agar siswa 

mengetahui kesalahan atau pelanggaran apa yang 

dilakukan dan sanksi apa yang diberikan untuk 
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membuat siswa merasa jera sehingga tidak akan 

mengulangi kesalahan yang sama. 

Di SMP Negeri 11 Madiun dalam menangani 

siswa yang melanggar peraturan menggunakan cara 

tersendiri yakni memberikan follow up saat pulang 

sekolah. Sepuluh menit sebelum bel pulang, siswa 

yang melanggar GDS akan dipanggil untuk 

berkumpul di lapangan dapat dilihat pada transkip 

oservasi terlampir dalam skripsi ini.98 

Siswa yang telah berkumpul akan 

mendapatkan pesan moral dan setiap anak akan 

ditanya apa alasan ia melanggar tata tertib sekolah 

seperti pernyataan hasil observasi yang telah 

dilaksanakan sebagai berikut:  

Pemanggilan diumumkan sepuluh menit 

sebelum bel pulang sekolah, saat pelajaran 

sudah berhenti dan dilanjutkan bersih-bersih 

                                                           
98 Lihat Transkip Observasi Nomor : 03/O/02-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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di area kelas masing-masing. Siswa yang 

melanggar GDS berbaris dengan disiapkan 

oleh seorang guru. Sebelum mendapatkan 

punisment, siswa diberikan pesan moral 

berupa motivasi bakwasannya melanggar 

aturan itu merugikan diri sendiri dan 

dihimbau untuk tidak mengulangi 

pelanggaran lagi.  Selain itu guru juga 

mendukung siswa untuk terus memperbaiki 

akhlak siswa terutama dalam hal kedisiplinan 

karena hal tersebut adalah salah santu kunci 

kesuksesan. Para siswa sangat antusias 

mendengarkan pesan moral dari guru petugas 

piket. Setelah mendapatkan motivasi dari 

pesan moral yang diberikan oleh guru, siswa 

diberikan hukuman dengan membersihkan 

taman dan halaman sekitar lapangan, selain 

itu juga membuang sampah dari tempat 

sampah ke pembuangan akhir yang berada di 

sudut selatan sekolah. Pekerjaan tersebut 

berlangsung hingga kira-kita 30 menit dari 

bel pulang. Hal ini bertujuan menimbulkan 

efek jera agar anak tidak mengulangi 

kesalahan yang sama, maka pada saat teman-

temannya sudah pulang, pelanggar GDS 

masih melakukan tugasnya di sekolah.99 

 

Siswa yang melanggar tidak hanya 

mendapatkan sanksi berupa teguran dari guru, tetapi 

                                                           
99 Lihat Transkip Observasi Nomor : 01/O/14-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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jug akan diberikan hukuman. SMP Negeri 11 

Madiun adalah sekolah ramah anak, itu artinya 

sekolah tidak bisa sembarangan dalam memberikan 

hukuman. Dapat dilihat pada transkip observasi 

terlampir dalam skripsi ini.100 

Sekolah memberikan hukuman berupa 

pekerjaan yang biasa dilakukan sekari-hari. Selain 

untuk memberikan efek jera pada anak, tindakan 

tersebut juga dapat memberikan pelajaran  tentang 

rasa peduli terhadap lingkungan sekitar termasuk 

juga alam. Oleh karena itu hukuman yang diberikan 

kepada siswa yang melanggar peraturan GDS 

berupa membersihkan halaman, menyiran bungan 

dan membuang sampah seperti pemaparan Dra. Dwi 

                                                           
100 Lihat Transkip Observasi Nomor : 07/O/19-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Ratnasari Dewi sebagai hasil wawancara yang telah 

dilaksanakan sebagai berikut: 

Contoh pelanggarn yang temasuk ranah GDS 

adalah tidak memakai ikat pinggang, makan 

di kelas pada saat jam pelajaran, tidak 

memakai stangan leher, dan baju tidak 

seragam. Setiap dua hari sekali anak-anak 

yang melanggar tata tertib dikumpulkan di 

alapngan untuk diberikan punishment. Siswa 

biasanya diberikan sanksi dengan 

membersihkan halaman, menyiram bunga, 

membuang sampah serta hukuman lain yang 

mendidik. Pada saat jam pulang sekolah, 

anak yang mendapat hukuman dilarang 

pulang terlbih dahulu untuk menyelesaikan 

tugasnya untuk menimbulkan efek jera 

terhadap anak.101 

Pemaparan di atas dikuatkan oleh hasil 

observasi yang dilaksanakan peneliti yakni saat 

pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar 

peraturan berlangsung, guru selalu membimbing 

dan mendampingi siswa yang sedang mencabut 

                                                           
101 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 07/W/26-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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rumput di taman dan membersihkan halaman 

sekolah.102 

Menurut pemaparan salah satu siswa di SMP 

Negeri 11 Madiun, setiap anak yang melanggar tata 

tertib memiliki alasan yang berbeda. Berikut hasil 

wawancara dengan Raka Arinda sebagai berikut: 

Setiap anak memiliki alasan yang berbeda 

saat melanggar peraturan sekolah, seperti 

kurangnya niat untuk bersungguh-sungguh, 

ada yang memang sulit dikendalikan oleh 

kesiswaan, dan masih banyak lagi.103 

 

Sedangkan menurut siswa lain alasan 

sebagian besar siswa yang melanggar GDS adalah 

kurangnya pemahaman tentang pentingnya program 

GDS agar siswa menjadi disiplin dan memiliki 

                                                           
102 Lihat Transkip Observasi Nomor : 02/O/14-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
103Lihat Transkip Wawancara Nomor : 16/W/11-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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kesadaran serta tanggung jawab. Berikut hasil 

wawancara dengan M.Rizky sebagai berikut: 

Banyak siswa yang kurang memahami bahwa 

program GDS itu sangat penting supaya 

siswa menjadi disiplin serta kurangnya 

kesadaran dan tanggung jawab dari diri 

sendiri.104 

 

Sekolah memberikan hukuman yang bersifat 

edukatif dan bermanfaat bagi siswa itu sendiri. 

Sebelum diberikan pelanggaran, guru akan bertanya 

tentang alasan siswa yang melanggar tersebut. 

Terkadang siswa tidak ingin melanggar peraturan, 

tetapi karena keadaan perekonomiannya kurang 

memadai makan anak tersebut terkena GDS. Seperti 

halnya sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan 

sekolah bukan karena sengaja menggunakan sepatu 

yang berbeda tetapi karena kurang mampu membeli 

sepatu yang sesuai peraturan sekolah. Jadi sekolah 

                                                           
104Lihat Transkip Wawancara Nomor : 17/W/11-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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harus lebih selektif dalam memberikan sanksi yang 

berupa hukuman. Berikut hasil wawancara dengan 

Susi Ratnawati, S. Pd sebagai berikut: 

Kami memberikan tindak lanjut yang tidak 

menyakiti anak, bersifat edukatif karena SMP 

Negeri 11 Madiun adalah sekolah yang 

ramah anak. Jadi folow up yang diberikan 

adalah kegiatan yang bermanfaat untuk anak 

itu sendiri dan sekolah. Misalnya kebersihan, 

sebelumnya guru memberikan pembinaan 

terlebih dahulu mengapa anak melakukan 

pelanggaran itu dan lain sebagainya. 

Terkadang anak yang melanggar itu 

sebenarnya dia tidak ingin melanggar, tetapi 

betul-betul misalnya dia tidak punya. 

Sepatunya salah karna mungkin sepatunya 

sudah tidak layak pakai. Hal seperti itu 

nantinya akan diberikan solusi dan guru yang 

memberikan folow up sangat selektif.105 

 

Pemaparan tersebut selaras dengan 

pemaparan yang diberikan oleh Sari Gondonastuti, 

SS, M.Pd bahwasannya pelanggaran yang bersifat 

rendah akan diberikan hukuman berupa bersih-

                                                           
105 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 12/W/06-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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bersih. Tetapi beliau menambahkan bahwa 

pelanggaran yang lebih berat akan diberikan 

hukuman juga lebih berat seperti membersihkan 

kamar mandi sekolah. Hasil wawancara sebagai 

berikut:  

Hukuman yang diberikan kepada siswa hanya 

seperti itu saja biasanya jika ada yang 

pelanggaran GDS yang biasa maka hukuman 

yang diberikan seperti bersih-bersih 

sedangkan ada hukuman yang lebih berat 

untuk para pelanggar yang masih melakukan 

pelanggaran yaitu bersih-bersih kamar mandi 

disesuaikan dengan kondisi anak.106 

 

Beliau juga menegaskan bahwa hukuman 

yang diberikan kepada siswa bukan hukuman 

berbentuk fisik. Hukuman lain yang diberikan 

kepada siswa tidak hanya bersih-bersih halaman dan 

membuang sampah saja tetapi juga beberapa 

kegiatan lain seperti membantu beberapa kegiatan di 

                                                           
106 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 03/W/18-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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perpustakaan ataupun juga membuat puisi. Hasil 

wawancara sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan DGS, setiap hari Senin 

dan Selasa pemberian punisment kepada 

siswa diberikan pada hari Selasa, biasanya 

tergantung kondisi lingkungan pada waktu 

itu, contoh bersih-bersih, membuang sampah, 

intinya bukan fisik. Jika kebetulan saya yang 

betugas pada hari itu, anak-anak saya minta 

membantu beberapa kegiatan di 

perpustakaan. Pernah juga anak-anak diminta 

untuk membuat puisi.107 

 

Seperti pemaparan di atas siswa yang 

mendapatkan hukuman juga akan dihukun sesuai 

kebutuhan pada hari itu, jika guru memerlukan 

bantuan untuk menata tempat duduk saat akan ada 

pertemuan maka siswa yang melanggar GDS juga 

akan membantu hal tersebut. Hukuman lain seperti 

membuat puisi yang telah disebutkan bu Sari 

sebelumnya juga dilaksanakan saat peneliti 

melaksanakan observasi. Puisi tersebut nantinya 

                                                           
107 Ibid. 
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akan diseleksi dan di ikutkan perlombaan jika ada 

lomba pembuatan puisi. Dapat dilihat pada transkip 

observasi terlampir dalam skripsi ini.108 

Mengenai pemberian hukuman kepada siswa 

yang melanggar GDS, Anisa Tasya salah satu siswa 

di SMP Negeri 11 Madiun menguatkan bahwah 

pemberian sanksi tidak berupa hukuman fisik. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan: 

Sanksi yang diberikan kepada siswa yang 

melanggar GDS antara lain membersihkan 

halaman sekolah dan kelas, membersihkan 

kamar mandi, membuang sampah.109 

 

Mengenai hukuman yang diberikan kepada 

pelanggar peraturan GDS, Dra. Dwi Ratnasari Dewi 

menambahkan bahwa jika siswa melanggar 

peraturan yang sama dan lebih dari tiga kali 

                                                           
108 Lihat Transkip Observasi Nomor : 06/O/19-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
109Lihat Transkip Wawancara Nomor : 19/W/11-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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berturut-turut maka hukuman yang diberikan akan 

berbeda dengan yang lainnya yakni membersihkan 

kamar mandi sekolah. Berikut hasil wawancara 

yang telah dilaksanakan: 

Jika anak sudah sering melanggar peraturan 

dan sudah diberikan punisment masih tetap 

melanggar atau ada pelanggaran yang lebih 

berat maka akan dipanggil orang tua siswa ke 

sekolah.110 

 

Siswa yang melanggar peraturan dan 

mendapatkan hukuman GDS mayoritas tidak akan 

mengulanginya lagi. Menurut pemaparan Susi 

Ratnawati, S. Pd. rata-rata pelanggar GDS yang 

telah mendapatkan hukuman tidak akan 

mengulanginya lagi dan pelanggar GDS setiap 

harinya berkurang jumlahnya. Berikut hasil 

wawancara yang telah dilaksanakan: 

                                                           
110 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 07/W/26-II/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Siswa yang telah mendapatkan punisment 

rata-rata ia tidak ingin mengulanginya lagi. 

Apalagi siswa perempuan yang pasti 

berusaha untuk tidak melanggar lagi karena 

malu tercatat di dalam GDS. Jika dilihat 

secara keseluruhan, jumlah siswa yang 

melanggar menjadi berkurang.111 

 

Berdasarkan deskripsi dari hasil wawancara 

di atas mengenai konsekuensi hukuman yang 

diterapkan sekolah bagi pelanggar Gerakan Disiplin 

Sekolah (GDS) di SMP Negeri 11 Madiun dapat 

disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan 

sekolah kepada siswa pelanggar GDS tidak 

menggunakan kekerasan fisik. Sekolah memberikan 

kesempatan siswa untuk menjelaskan permasalahan 

mereka dan alasan mereka melanggar tata tertib 

sekolah. Jika alasan tersebut dapat diterima, maka 

sekolah akan memberikan solusi dan jalan keluar 

                                                           
111 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 12/W/06-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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untuk siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang 

sama berulang kali. 

Setiap kesalahan yang dilakukan juga 

diberikan hukuman yang berberda. Jika kesalahan 

dapat ditoleransi maka siswa akan diberikan 

hukuman berupa membersihkan halaman, 

membuang sampah dan membantu jika guru 

membutuhkan bantuan. Sedangkan siswa sering 

mengulangi kesalahan yang sama dan alasan sudah 

tidak dapat di toleransi maka akan diberikan 

hukuman yang lebih berat dri teman-temannya 

sesama terhukum. Hukuman ini berupa 

membersihkan toilet sekolah. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Penerapan Praktik Kedisiplinan melalui Gerakan 

Disiplin Sekolah (GDS) di SMP Negeri 11 Madiun 

menurut Michel Foucault 

Tujuan pendidikan salah satunya adalah untuk 

menyiapkan peserta didik agar mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat. Dalam dunia pekerjaan juga 

menuntut seseorang untuk bersikap disiplin dan 

cekatan. Proses pendisiplinan individu menjadi kunci 

yang menunjukkan karakter masyarakat modern. 

Disinilah peran sekolah sangat penting untuk 

membentuk karakter disiplin pada masing-masing 

individu terutama pada siswa.  

138 
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa 

disiplin dalam cakupan makna disiplin adalah 

penguasaan, pembiasaan, pengaturan, pelatihan, 

ketepatan, ketaatan, kepatuhan dan sebagainya. Disiplin 

yang dimaksud adalah membiasakan anak dengan 

tradisi baik, seperti mengetahui kewajibannya, tepat dan 

teliti dalam melaksanakan tugasnya, memiliki motivasi 

dalam dirinya dan bertanggung jawab. 

Dalam Genalogi, Michel Foucault mengupas 

bahwa “kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara 

langsung berdampak pada yang lain; tidak ada 

hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang ilmu 

pengetahuan, sebaliknya, pada saat yang sama, tidak 

ada ilmu pengetahuan yang tidak mengisyaratkan dan 

merupakan hubungan kekuasaan. Dengan adanya ilmu 

pengetahuan Michel Foucault berpendapat akan ada 

kontrol dalam sebuah kekuasaan. Oleh sebab itu Michel 
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Foucault menyelidiki perkembangan perubahan secara 

teratur yakni pada saat penyiksaan tahanan diganti 

dengan kontrol atas mereka melalui aturan-aturan 

penjara yang telah dibahas dalam bukunya yang 

berjudul Discipline and Punish. Praktek-praktek 

discipline ini bisa ditemui di beberapa institusi, misal 

dalam ruang lingkup sekolah. 

Dalam hal kedisiplinan, sekolah telah diberikan 

tanggung jawab dan kepercayaan dari keluarga siswa 

untuk mendidik agar dapat terbiasa hidup dalam koridor 

yang benar. Hal tersebut telah diterapkan di SMP 

Negeri 11 Madiun dalam sebuah gerakan yang bernama 

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) yang bertujuan dapat 

menjadi sebuah kendali untuk membentuk karakter 

disiplin siswa.  

Upaya membentuk perilaku tubuh yang taat dan 

dapat dikendalikan (Foucault menyebutnya dengan 
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mekanisme pendisiplinan) dapat dilakukan dengan tiga 

cara. Pertama, Foucault menjelaskan bahwa 

pendisiplinan dapat dibentuk melalui “pengamatan 

(pengawasan) bertingakat”. Pengamatan bertingkat ini 

disasarkan pada sebuah fakta bahwa kita dapat 

mengkontrol apa yang dilakukan orang laon hanya 

dengan mengamati aktivitas mereka.112 Seseorang dapat 

mengamati perilaku orang lain tanpa diketahui oleh 

orang yang sedang diamati. 

Mekanisme pengawasan semua aktifitas siswa di 

SMP Negeri 11 Madiun melalui program GDS ini juga 

memiliki fungsi yang sama dengan mekanisme 

pengawasan bertingkat di atas. Siswa selalu diawasi 

setiap waktu mulai dari siswa masuk sekolah sampai 

pulang sekolah. Pengurus OSIS yang yang menjadi 

                                                           
112 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: 

Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 87. 
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salah satu organisasi intra sekolah membantu 

berjalannya pengawasaan hingga pengawasan di 

sekolah dapat berjalan walaupun diluar jam pelajaran 

yang jelas sudah dalam pengawasan guru. Jadi siswa 

setiap saat akan terus terpantau oleh sekolah tanpa 

diketahui siapa saja yang sedang memantaunya. Begutu 

juga sebaliknya, siswa akan merasa terpantau dalam 

setiap aktifitasnya dan keberadaannya walaupun tidak 

mengetahui siapa yang sedang memantaunya.  

Mekanisme pengawasan dihubungkan dengan 

panopticon yaitu sebuah bentuk transformasi sistem 

pengawasan dalam penjara. Sistem ini menggunakan 

konsep ruang memudahkan pengawas untuk memantau 

narapidana. Selain itu adanya kamera pengawas 

membuat narapidana selalu merasa terpantau walaupun 

tidak setiap saat dipantau. Hal ini menyebabkan 

tumbuhnya kesadaran dan visibilitas dalam diri 
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narapidana, dan ia mampu menunjukkan berfungsinya 

kekuasaan secara otomatis dan seolah-olah bersifat 

permanen.113 

 Di SMP Negeri 11 Madiun, dengan adanya 

tembok tinggi sebagai pagar sekaligus pembatas area 

aktifitas siswa sama dengan pelaksanaan sistem 

panopticon yang memudahkan guru untuk selalu 

memantau siswa baik dalam jam pelajaran maupun di 

luar jam pelajaran. Banyaknya anggota OSIS dan semua 

guru yang bekerja sama dengan kesiswaan membuat 

siswa merasa terus terpantau setiap saat. Dengan begitu 

siswa tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran 

yang berada salam Standart Operasional Siswa (SOP) 

yang telah diketahui. Sekolah telah berupaya untuk 

menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung 

pembelajaran siswa di dalam sekolah. Sehingga siswa 

                                                           
113 Ibid., 90. 
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tidak akan memiliki alasan untuk melanggar aturan 

seperti keluar area sekolah dengan alasan kurangnya 

fasilitas yang disediakan sekolah. Di dalam area 

sekolah, siswa merasa miliki aturan dalam setiap 

aktifitas. Rasa itu akan menumbuhkan sebuah 

kesadaran untuk selalu menjalankan aktifitas yang tidak 

melanggar peraturan dalam sekolah.  

Mekanisme kedisiplinan yang kedua adalah 

mekanisme pendisiplinan dilakukan melalui normalisasi 

atau standarisasi penilaian. Walshaw (2007) 

menyebutkan bahwa normalisasi adalah instrumen 

kekuasaan pendisiplinan yang menjadi instrumen 

penilaian untuk melakukan pengawasan terhadap 

individu; dapat juga dimaknai sebagi sebuah penilaian 

dan teknik yang digunakan untuk mengukur, 
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mengelompokkan, dan mengategorikan individu sesuai 

standart atau norma tertentu.114   

GDS berjalan berdasarkan Standart Operasional 

Sistem (SOP) yang merupakan instrumen pokok dalam 

pelaksanaannya. Seperti halnya instrumen normalisasi 

SOP juga digunakan untuk mengukur , 

mengelompokkan dan mengkatekogikan individu sesuai 

standart atau normal tertentu. Melalui sisten normalisasi 

ini seorang individu tidak hanya dinilai dari kebaikan 

atau kesalahan yang diperbuat namun juga dinilai 

dengan membandingkannya dengan siswa yang lain.  

Dalam pelaksanaan sistem ini, penguasa yakni 

guru dan kepala sekolah harus memiliki ilmu 

pengetahuan sehingga dapat mengkategorikan mana 

siswa yang bersikap normal dan mana siswa yang 

bersikap tidak normal. Seorang guru memiliki 

                                                           
114 Ibid., 91. 
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pemahaman yang berbeda terhadap masing-masing 

siswanya. Jadi dalam pelaksanaan GDS ini guru selalu 

bekerja sama untuk memberikan jalan keluar terhadap 

sebuah permasalahan yang menyebabkan siswa 

berperilaku tidak sesuai dengan tata tertib atau tidak 

normal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa sistem GDS ini akan memberikan sebuah ruang 

kepada siswa yang melanggar tata tertib untuk 

menjelaskan sebab ia melanggar peraturan. Misalnya 

ada siswa yang mengenakan sepatu tidak sesuai dengan 

aturan karna siswa tersebut memang tidak memiliki 

uang untuk membeli sepatu sesuai dengan aturan. Maka 

dalam hal ini guru mengkomunikasikan kepada orang 

tua wali siswa bagaimana agar siswa tersebut dapat 

menggunakan sepatu sesuai aturan. Dari situlah guru 

sebagai penguasa tidak memanfaatkan kekuasaannya 

untuk serta merta menghukum siswa karena telah 
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melanggar tata tertib yang ada serta dapat lebih bijak 

dalam menghadapi suatu permasalahan yang dialami 

oleh siswa. 

Pelaksanaan normalisasi penilaian ini diikuti 

dengan mekanisme ganjaran dan hukuman. Hukuman 

diberikan pada siswa yang melanggar peraturan 

sedangkan ganjaran diberikan pada siswa yang berhasil 

meraih sebuah prestasi. Maka dari itu mayoritas siswa 

pasti berusaha untuk sebisa mungkin terhindar dari 

hukuman dengan tidak melanggar tata tertib sekolah 

yang ada. 

Mekanisme kedisiplinan yang ketiga adalah 

ujian atau pemeriksaan yang menggabungkan model 

pengamatan hierartkis dan normalisasi penilaian. Ujian 

juga mencerminkan cara kerja sistem pengawasan yang 

ketat ketika gerak gerik individu senantiasa diawasi 

seseorang. Ia menggabungkan unsur kekuasaan dan 
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pengawasan. Hal ini sama dengan ketika GDS selalu 

mengawasi dan memantau gerak gerik siswa secara 

intensif. Siswa merasa terus diawasi sehingga tidak 

akan melakukan hal yang menyeleweng atau dianggap 

tidak normal.  

Berkaitan dengan normalisasi penilaian, GDS 

menggunakan hasil ujian untuk memberikan ganjaran 

atau hukuman kepada siswa. Tujuan dan mekanisme 

penilaian dari guru kepada masing-masing individu 

memang berbada. Maka dari itu ada sebuah alat yang 

digunakan untuk mengukur sebuah kepribadian apakah 

dapat dikatakan normal maupun tidak normal. Setelah 

adanya pengawasan dan normalisasi, maka ujian 

dilakukan  secara teratur dan konstan. Perlu digaris 

bawahi bahwa ujian yang digunakan ini untuk menilai 

sebuah proses bukan menilai hasil akhir.  
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Objek yang dituju dalam ujian ini adalah 

aktivitas siswa selama berada di sekolah. Aktivitas 

siswa dapat dikategorikan mengalami pengulangan 

setiap harinya. Mulai dari kebiasaan menjabat tangan 

guru saat masuk sekolah, menjalani pembelajaran 

dengan sungguh-sungguh, mengikuti upacara setiap hari 

senin, pergi ke kantin saat jam istirahat dan masih 

banyak lagi aktivitas siswa yang selalu dipantau. 

Aktivitas yang terus berulang setiap harinya akan 

diawasi secara hierarki dan normalisasi untuk 

mendapatkan sebuah penilaian dalam ujian. Adanya 

GDS ini juga merupakan salah satu bentuk aktivitas 

latihan untuk mencapai standar (normalisasi) peran 

individu. Melalui pengulangan ini, rutinitas akan 

menjadi hal yang biasa dilakukan.  

Program GDS berupaya untuk mengenalkan 

nolai dan norma yang sedang berlaku di dalam 
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masyarakat. Sekolah merupakan mekanisme sederhana 

dalam paraktik bermasyarakat yang sesungguhnya. 

Sekolah juga menjadi sarana utama dalam 

membiasakan siswa untuk melakukan aktivitas normal. 

Dengan demikian siswa akan terbiasa dan menjadi 

familiar dengan rutinitasnya. Diharapkan para siswa 

dapat meneruskan pola hidup disiplin selamanya 

meskipun siswa telah keluar dari sekolah dan masuk 

sekolah baru ataupun saat bermasyarakat.   

Dari analisis di atas, genealogi yang 

mencangkup disiplin dengan mekanisme pendidiplinan 

memiliki peran terutama dalam persekolahan. Seperti 

pemberlakuan sistem GDS selaras dengan mekanisme 

kedisiplinan yakni pengawasan hierarki, normalisasi 

penilaian dan ujian atau pemeriksaan. Dalam GDS 

pengawasan hierarki berfungsi sama yakni pelakukan 

pengawasan bertingkat dengan kerja sama seluruh 
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warga sekolah untuk menjalankan pengawasan tersebut 

sehingga pelaksanaan tata tertib sekolah dapat berjalan 

secara maksimal. Normalisasi dengan adanya Standart 

Operasional Sistem (SOP) sebagai dasar pelaksanaan 

GDS merupakan termasuk normalisasi penilaian yang 

sangat ekfektif. Ujian atau pemeriksaaan juga 

dijalankan dalam sistem ini. Pengawasan secara 

langsung dan adanya normalisasi penilaian yang 

menghasilkan pembiasaan berperilaku baik atau bahkan 

lebih baik dengan merubah perilaku individu di sekitar 

menjadi baik seperti dirinya.  

 

B. Penerapan Praktik Kedisiplinan melalui Gerakan 

Disiplin Sekolah (GDS) di SMP Negeri 11 Madiun 

menurut Michel Foucault 

Dalam masyarakat modern, penyiksaan sebagai 

sebuah hukuman bagi seseorang yang melanggar 
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peraturan. Discipline and Punish dikonsentrasikan pada 

periode antara 1775 dan 1830-an, suatu periode pada 

saat penyiksaan tahanan diganti dengan kontrol atas 

mereka melalui aturan-aturan penjara.  

Pada saat pramodern, hukuman dengan 

mengutamakan hukuman fisik dan dipertontonkan di 

depan umum menjadi suatu ganjaran untuk pelanggar 

peraturan seolah tidak ada pilihan lain untuk tidak 

menjalaninya. Pelanggaran ini mengakibatkan 

penderitaan bahkan sampai berakhir pada kematian. 

Foucault bertujuan untuk menjelaskan 

perubahan disiplin tradisional menuju disiplin 

masyarakat modern. Perubahan ini disebabkan suatu hal 

yakni dikarenakan masyarakat modern telah mengenal 

sistem organisasi pemerintahan yang mengatur tata 

perilaku individu, dan didalam organisasi tersebut ada 

pembagian peran dan fungsi lembaga secara jelas. Ada 
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lembaga yang mengawasi perilaku tindak kejahatan. 

Disiplin modern ini telah dilaksanakan di persekolahan 

seperti SMP Negeri 11 Madiun. Dengan program GDS, 

sekolah tentunya memiliki aturan yang jelas mengenai 

pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam sekolah. Aturan 

tersebut dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah 

dengan tingkat pengawasan yang jelas baik dari guru 

maupun siswa. Fungsi dan peran GDS telah dikenalkan 

kepada siswa, termasuk SOP menjadi normalisasi 

penilaian. Namun ada siswa yang kurang memahami 

atau bahkan sudah memahami tetapi tidak sengaja 

melanggar tata tertib yang ada.  

Dengan adanya hukuman fisik yang dilakukan 

maka tindak kriminal yang dilakukan seseorang akan 

menjadi tindak kriminal baru bagi orang lain yang 

mengeksekusi terpidana. Oleh sebab itu terlahir sistem 

hukuman masyarakat modern yang tidak lagi 
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menghukum terpidana dengan hukuman fisik yang 

menyiksa dan dipertontonkan di depan publik. Dalam 

hukuman masyarakat modern, hukuman fisik diganti 

dengan perampasan hak dari para terpidana seperti hak 

kebesan dalam beraktivitas karena terpidana harus 

menjalani sebuah hukuman dengan hidup di dalam 

penjara yang selalu dalam pengawasan. 

Dalam GDS hukuman yang diberikan kepada 

siswa bersifat edukatif yang jelas tidak termasuk dalam 

hukuman kemiliteran yang menuju pada hukuman fisik. 

Siswa yang melanggar GDS akan ditahan pada saat jam 

pulang sekolah. Dalam hal ini sekolah bertujuan 

membuat perasaan jera terhadap siswa yang melanggar 

tata tertib dengan pakasanaan aktivitas tambahan di 

sekolah saat seluruh teman-temannya sudah pulang.   

Hukuman yang diberikan anata lain 

membersihkan lingkungan sekolah dan membuang 
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sampah pada tempat pembuangan akhir sekolah. 

Hukuman ini membuat siswa memiliki pemikiran 

bahwa setiap kesalahan atau pelanggaran yang 

diperbuat akan mendapatkan hukuman, sekaligus siswa 

juga dapat belajar pengenai kepedulian terhadap 

lingkungan. Perasaan jera akan membuat siswa enggan 

untuk mengulangi kesalahan yang sama sedangkan 

bentuk hukuman yang diberikan dengan peduli terhadap 

lingkungan akan menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya menjaga lingkungan. Pemberian hukuman 

ini selalu dalam pengawasan guru. Siwa akan terus 

dipantau selama hukuman ini berlangsung. Selain 

memantau, guru juga mendampingi dan selalu 

mengarahkan agar siswa menjalankan hukuman sesuai 

dengan prosedur yang ada dalam sekolah. 

Dengan pelaksanaan hukuman modern ini, guru 

tidak bisa melampiasakan hukuman yang sewenang-
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wenang pada siswa karena telah diberlakukan prosedur-

prosedur hukuman sesuai dengan aturann sekolah 

dengan menolak hukuman secara kemiliteran bahkan 

menjadikan fisik sebagai objek utama. Dengan adanya 

aturan seperti sekolah ramah anak ini, guru sebagai 

penguasa tidak bisa menjadikan kekuasaannya sebagai 

alasan untuk memberikan keputusan dalam melakukan 

hukuman. Adanya organisasi kesiswaan yang 

mengharuskan guru bekerja sama dengan guru lain 

dalam mengambil keputusan tentang prosedur hukuman 

yang lebih manusiawi.  

Hukuman yang lebih manusiawi hanya 

mengurangi hak yang berupa hak kebebasan individu 

yang melanggar peraturan, bukan merampas seluruh 

hak bahkan hak hidup. Saat seseorang merasa rugi 

karena hak kebebasannya telah dikurangi, maka 

disitulah fungsi hukuman benar-benar berjalan dengan 
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baik. Karena hal tersebut akan menimbulkan efek jera 

pada seseorang yang mendapat hukuman. Hal ini juga 

telah diterapkan dalam pelaksanaan hukuman bagi 

pelanggar GDS di SMP Negeri 11 Madiun. Siswa yang 

melanggar tata tertib dikurangi hak kebebasannya yakni 

hak untuk pulang tepat waktu karena menjalani 

hukuman terlebih dahulu saat bel pulang berbunyi. 

Hukuman ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga 

puluh menit setelah bel pulang yang mau tidak mau 

siswa harus pulang terlambat dari teman-temannya.  

Hukuman ini tentu tidak dilakukan di depan 

publik bahkan dipertontonkan di muka umum. Hal 

tersebut hanya akan dinilai oleh guru yang lebih 

mangetahui kondisi siswa dan siswa yang tidak 

mengalami hukuman akan lebih menghindari untuk 

melanggar tata tertib yang mengakibatkan mereka harus 

dihukum.  



160 
 

 

Bagi siswa yang mendapat hukuman, tidak akan 

merasa malu yang berlebihan karena hukuman tersebut 

dilakukan saat teman-temannya sudah pulang. Hal 

tersebut akan menjadi bahan pertimbangan guru untuk 

terus memperbaiki proses hukum dalam GDS agar 

berjalan lebih baik kedepannya. Dengan berbagai 

pertimbangan dan perbandingan maka pelaksanaan 

GDS pun semakin berkembang dan terus melakukan 

perbaikan dan pembenahan.  

Dengan berkembangnya rasionalitas seluruh 

warga sekolah yang semakin berkembang, memicu 

untuk menentukan bentuk hukuman yang “lebih 

lembut”, beradab, manusiawi, serta mengutamakan 

keadilan . Artinya, hukuman disesuaikan  dengan 

tingkat kesalahan siswa yang melanggar tata tertib. Jadi 

hukuman yang diberikan tidak untuk membalas dendam 

terhadap siswa, tetapi lebih mendidik dan memberikan 



161 
 

 

pengawasan sehingga perilaku yang salah dapat dirubah 

menjadi kebiasaan yang lebih baik.  

Dari pemaparan di ataus, hukuman yang 

diberikan kepada siswa tidak semena-mena dan hanya 

sebatas memberikan hukuman saja. Namun hukuman 

yang diterapkan di SMP Negeri 11 Madiun bagi 

pelanggar GDS lebih  edukatif dan bermanfaat bagi 

siswa tersebut. Hukuman yang diterapkan tidak 

menunjukkan hukuman fisik yang bersifat kemiliteran 

yang menyiksa siswa. Dengan menerapkan hukuman 

modern, guru hanya mengurangi hak kebebasan siswa 

bukan merampas hak siswa. Prosedur-prosedur 

hukuman yang telah dipertimbangkan oleh guru akan 

menimbulkan efek jera pada siswa hingga mereka 

berupaya untuk sebisa mungkin menghindari 

pelanggaran pelanggaran yang akan membuay merekan 

dihukum. Metode penghukuman inilah yang kemudian 
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disebut Foucault sebagai hukuman “disiplin” yang 

sesuai dengan masyarakat modern. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Praktik kedisiplinan yang diterapkan di SMP Negeri 

11 Madiun melalui program Gerakan Disiplin 

Sekolah (GDS) sebagai salah satu program kendali 

untuk membentuk karakter disiplin siswa. Melalui 

program ini, sesuai dengan pemikiran Michel 

Foucault yang menggunakan mekanisme 

pendisiplinan. Pertama, pengamatan (pengawasan) 

bertingakat dengan melakukan kontrol secara 

intensif perilaku siswa selama berada di area 

sekolah. Kontrol ini dilakukan dibawah 

kepemimpinan wakil kepala bagian kesiswaan yang 

bekerja sama dengan BK serta pengurus OSIS 

secara sistematik. Kedua,  normalisasi atau 

standarisasi penilaian yang menggunakan Standart 
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Operasional Sistem (SOP) sebagai dasar 

pelaksanaan program GDS. Standarisasi penilaian 

ini digunakan untuk mengukur mengelompokkan 

dan mengkatekogikan individu sesuai standart atau 

normal tertentu. Ketiga, ujian atau pemeriksaan 

yang menggabungkan model pengamatan hierartkis 

dan normalisasi penilaian. Melalui pengamatan dan 

normalisasi penilaian tersebut seorang guru akan 

dapat menilai siswa dengan memantau aktivitas 

siswa yang dilakukan secara berulang setiap 

harinya. Jika siswa melaksanakan aktivitas dengan 

mengikuti jadwal sekolah dengan baik maka akan 

dikategorikan “normal” Begitupun sebaliknya, jika 

siswa melanggar tata tertib yang telah di tetapkan 

sekolah maka siswa dikategorikan “tidak normal”. 

Penilaian ini nantinya akan dihubungkan dengan 
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ganjaran ataupun hukuman yang diberikan kepada 

siswa. 

2. Praktik hukuman yang diterapkan melalui program 

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) sebagai sebuah 

sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar 

tata tertib sekolah menunjukkan bahwa penerapan 

hukuman di SMP Negeri 11 Madiun telah 

menggunakan “disiplin” yang sesuai dengan 

masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat saat 

praktik hukuman dijalankan secara lebih manusiawi 

dengan hanya mengurangi hak kebebasan siswa 

bukan merampasnya. Hukuman yang diberikan 

kepada siswa yang melanggar tata tertib tidak 

menuju pada kekerasan fisik melainkan hukuman 

yang bersifat edukatif. Hukuman ini hanya 

menimbulkan efek jera pada siswa yang membuat 
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siswa berusaha menghindar dari melanggar tata 

tertib. 

B. Saran 

1. Bagi SMP Negeri 11 Madiun, pembentukan 

karakter kedisiplinan siswa malaui perogram 

Gerakan Disiplin Sekolah (GDS) lebih di tingkatkan 

lagi dalam hal pelaksanaannya, sehingga siswa 

dapat memahami pentingnya pembiasaan berlaku 

disiplin untuk masa depan yang lebih baik. 

2. Penerapan hukuman bagi siswa pelanggar GDS 

lebih dikembangkan lagi, agar siswa benar-benar 

dapat mengambil manfaat dan nilai kehidupan 

melalui sebuah kesalahan. Sehingga siswa tidak 

hanya merasa jera tetapi juga sadar akan kesalahan 

dang telah diperbuat. 
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