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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disiplin belajar merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan dalam

melaksanakan peraturan. Siswa yang memiliki disiplin belajar yang baik dapat

dilihat dari kepatuhan siswa untuk melaksanakan kewajiban belajar secara sadar

sehingga diperoleh perubahan pada dirinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh

Hadari Nawawi disiplin adalah kesediaan mematuhi ketentuan berupa peraturan-

peraturan tentang kehidupan sehari-hari.1

Disiplin belajar sangat penting dimiliki siswa agar tujuan pembelajaran yang

ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan pembelajaran tidak dapat

tercapai jika siswa tidak memiliki disiplin belajar yang baik. Siswa yang memiliki

disiplin belajar yang baik tentunya akan melaksanakan segala kewajiban belajar

secara sadar sesuai dengan pembelajaran yang diberikan guru, namun

permasalahan yang sering dihadapi adalah seringnya ditemukan pelanggaran yang

berkaitan dengan disiplin belajar.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tidak disiplin

siswa dalam pembelajaran. Menurut Maman Rachman dalam Tulus Tu’u

membagi tiga kelompok penyebab munculnya pelanggaran disiplin yaitu

antaralain, aktifitas belajar yang kurang tepat, siswa yang suka berbuat aneh untuk

menarik perhatian, adanya ketidakharmonisan dari keluarga siswa, siswa yang

1 Hadari Nawawi, Administrasi Sekolah, Jakarta: Galia Indonesia, 2010, h.197
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datang ke sekolah secara terpaksa, kelas yang membosankan, keluarga yang

kurang mendukung penerapan disiplin sekolah, lingkungan bergaul yang kurang

baik, dan lain sebagainya.2

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa pada umumnya antaralain

yaitu seragam tidak sesuai dengan peraturan sekolah, mengeluarkan baju seragam,

tidak memakai sepatu hitam, siswa putra berambut panjang sampai menyentuk

alismata/ telinga/ kerah baju, rambut di cat, berkuku panjang, dan lain sebagainya.

Dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa tersebut

biasanya pihak sekolah atau guru memberlakukan sanksi atau hukuman. Sanksi

atau hukuman yang diberlakukan dapat berupa peringatan agar tidak mengulangi

perbuatan pelanggaran, sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah diambil,

rambut ataupun kuku digunting termasuk pemanggilan orang tua. Pelanggaran

disiplin belajar dikarenakan adanya ketidaksadaran siswa akan aturan yang

diberlakukan sekolah. Hal ini mengakibatkan kedisiplinan siswa masih rendah.

Tulus Tu’u mengemukakan bawah salah satu cara yang dapat dilakukan

oleh pihak sekolah agar tidak terjadi pelanggaran disiplin belajar adalah dengan

menetapkan suatu sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan

yang berlaku yaitu berupa tindakan represif. Tindakan represif merupakan

langkah yang diambil untuk menahan perilaku melanggar disiplin seringan

mungkin, atau untuk menghalangi pelanggaran yang lebih berat lagi. Tindakan

2 Tulus Tu’u, Peranan Disiplin Pada Prilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta: Rineka Cipta,
2004, h. 53
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represif dapat mempengaruhi disiplin siswa, dikarenakan adanya penindakan dan

hukuman kepada siswa yang melanggar disiplin.3

Tindakan represif dipandang sebagai suatu cara yang efektif dalam

mendisiplinkan siswa. Faktanya, sekolah-sekolah masih banyak yang

menggunakan hukuman sebagai suatu alat yang khsusus untuk mendisiplinkan

anak di sekolah, meskipun pada kenyataannya pandangan tersebut tidak selalu

memberikan hasil positif, tetapi biarpun demikian, tiap-tiap hukuman pedagogis

mengandung maksud sama, yakni bertujuan untuk memperbaiki watak dan

kepribadian anak didik.4

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Sekolah  Menengah Atas

Negeri 2 Tambang dalam proses belajar mengajar guru telah memberikan

tindakan represif berupa teguran, peringatan, atau memarahi siswa atas

pelanggaran yang dilakukan siswa seperti tidak masuk kelas dengan tepat waktu,

bolos, terlambat masuk kelas, ngobrol di kelas saat guru sedang menjelaskan,

tidak menggunakan atribut sekolah secara lengkap, menyontek, dan sebagainya,

bahkan juga diberikan hukuman. Akan tetapi penulis masih menemukan disiplin

siswa yang belum maksimal, hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang berada di luar kelas ketika guru berhalangan hadir

2. Masih ada siswa yang tidak memberikan surat keterangan kepada guru ketika

tidak masuk sekolah.

3. Masih ada siswa yang keluar masuk kelas ketika pelajaran sedang berlangsung.

4. Masih ada siswa yang meniru pekerjaan teman pada saat ulangan.

3Ibid., h. 59
4Paura Ramirez, Mengasuh Anak dengan Visi,  Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2006, h. 163-

164.
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Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan tersebut, penulis merasa

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Tindakan Represif

Terhadap Disiplin Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Tambang.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami

istilah yang dipakai dalam judul, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah –

istilah tersebut, yaitu:

1. Tindakan Represif

Menurut M. Ngalim Purwanto, tindakan represif adalah langkah yang

diberikan atau diitimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru

dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.5

Sementara menurut Ayu Astrio, tindakan represif merupakan tindakan

yang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan hukuman terhadap

pelanggaran tata tertib sekolah yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dan

guru. Tindakan represif dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada

siswa dan orangtua.6

Jadi, tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan guru sesudah

terjadi pelanggaran baik dalam bentuk tertulis maupun lisan yang berupa

hukuman kepada siswa.

5M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000, h. 185

6Ayu Astrio, Strategi Sekolah dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) 6 Jombang,ejournal.unesa.ac.id/article/15488/41/article.pdf, di akses tanggal 25
Februari 2017



5

2. Disiplin Belajar

Menurut Soegarda Purbakawaja, Disiplin belajar adalah suatu tindakan

tata tertib untuk mencapai kondisi yang lebih baik guna memenuhi fungsi

pendidikan.7

Sementara Oteng Sutisna menyatakan bahwa disiplin adalah kadar

karakteristik dalam keadaan serba tertaur pada suatu sekolah-sekolah tertentu

atau cara-cara dengan mana keadaan teratur diperoleh, pemeliharaan kondisi

yang membantu kepada pencapaian efisiensi dari fungsi sekolah.8

Jadi, disiplin yang dilihat dari penelitian ini adalah disiplin belajar siswa

dalam mematuhi tata tertib yang ada selama proses pembelajaran berlangsung.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut

a. Tindakan represif apa saja yang telah diterapkan kepada siswa

b. Bagaimana disiplin belajar siswa setelah dilakukan tindakan represif.

c. Bagiaman pengaruh tindakan represif terhadap disiplin belajar siswa pada

mata pelajaran ekonomi.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian ini, maka penulis

membatasi permasalahan dengan memfokuskan penelitian pada pengaruh

tindakan represif terhadap disiplin belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang.

7Soegarda Purbakawaja, Ensiklopedi Pendidikan, Jakarta : Gunung Agung, 2000, h. 70
8Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional,

Bandung: Angkasa, 2007, h.78
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka dapat penulis rumuskan rumusan

masalahnya yaitu: Bagaimana pengaruh tindakan represif terhadap disiplin

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri

2 Tambang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh tindakan represif terhadap disiplin belajar siswa pada mata pelajaran

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang .

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi:

a. Bagi siswa, sebagai bahan masuk bagi siswa agar bisa memaknai setiap

pembelajaran dan lebih memahami kewajibannya sebagai peserta didik

sehingga bisa meningkatkan kedisiplinannya dalam belajar.

b. Bagi guru, sebagai bahan informasi bagi guru tentang cara meningkatkan

disiplin belajar siswa.

c. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan masukan kepala sekolah dalam

mengambil kebijakan yang berhubungan dengan disiplin belajar siswa.


