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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Disiplin Belajar

a. Pengertian Disiplin

Disiplin berasal dari bahasa Yunani Disciplus yang artinya murid

atau pengikut seorang guru. Seorang murid harus tunduk dan patuh pada

peraturan gurunya. Karena itu disiplin berarti kesediaan untuk mematuhi

ketertiban agar murid dapat belajar.9 Disiplin juga bisa diartikan sebagai

cara masyarakat mengajar anak perilaku moral yang disetujui kelompok.10

Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian

diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Disiplin merupakan sikap

mental. Disiplin pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari

individu yang mencerminkan rasa kepatuhan yang didukung oleh kesadaran

untuk menunaikan tugas kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan.

J. Mursell & Nasution mengemukakan bahwa disiplin belajar berarti

ketertiban yang memungkinkan kerja sama dan juga disiplin merupakan

suatu bagian dari situasi belajar.11 Disiplin adalah predis posisi

(kecendungan) sikap mental untuk mematuhi aturan, tata tertib, dan

sekaligus pengendalian diri, menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang

berasal dari luar sekalipun yang mengekang dan menunjukkan kesadaran

9Mudasir, Manajemen Kelas, Pekanbaru : Zanafa Publishing bekerjasama dengan Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan, 2011, h. 89

10Elizabert Hurlock, Perkembangan Anak, Jakarta : Erlangga, 2007, h. 82
11J. Mursell & Nasution, Mengajar dengan Sukses, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h.16
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akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.12 Mudasir juga

mengemukakan bahwa disiplin belajar adalah tindakan yang menunjukkan

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.13

The Liang Gie dalam Imron memberikan pengertian disiplin adalah

suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa

senang hati.14 Webster’s NewWorld Dictionarydalam Mardiyati Hayati

memberikan batasan disiplin sebagai latihan untuk mengendalikan diri,

karakter dan keadaan secara tertib dan efesien.Disiplin adalah tindakan yang

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan

peraturan.15 Sementara menurut Hadari Hawawi disiplin adalah kesediaan

mematuhi ketentuan berupa peraturan tentang kehidupan sehari-hari.16

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut kiranya jelas, bahwa

disiplin adalah suatu keadaan dimana sesuatu itu berada dalam keadaan

tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran

baik secara langsung atau tidak langsung.

12Agus dalam Laura, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan
Operasional, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 3

13Mudasir, Desain Pembelajaran, Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah Press, 2012, h. 47
14Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, Jakarta : Bumi Aksara, 2011, h.

172
15Mardiyati Hayati, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, Pekanbaru: Al-Mujtahadah

press, 2012, h. 99
16Hadari Hanawawi, Op Cit, h. 161
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b. Belajar

Belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkahlaku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.17

Menurut teori behavioristik blajar adalah perubahan tingkah laku

sebagai akibat adanya interaksi dan respon, artinya belajar merupakan

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan

respon.18

Menurut pengertian secara psikologi, belajar merupakan suatu proses

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan

lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.19 Belajar merupakan

suatu proses untuk memperoleh ilmu dan berubah tingkah laku.

Perubahan dalam pengertian belajar:

1) Perubahan secara sadar
Seseorang yang belajar akan menyadari adanya suatu perubahan dalam
dirinya.

2) Perubahan dalam belajar bersifat continue dan fungsional
Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan yang berikutnya
dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya.

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
Perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh
sesuatu yang lebih baik. Perubahan tidak terjadi dengan sendirinya
melainkan karena usaha siswa yang bersangkutan.

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau
permanen.

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah
Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai.

17Daryanto, Belajar dan Mengajar, Bandung: Yramawidya, 2010, h. 2
18C. Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005, h. 20
19Ibid., h. 23
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6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku
Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar
meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku jika seseorang belajar
sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku
secara menyeluruh dalam sikap keterampilan, pengetahuan, dan
sebagainya.20

c. Disiplin Belajar

Ngainun Naim dalam Nadeak mengatakan dalam konteks

pembelajaran, ada beberapa bentuk kedisiplinan yaitu: 1) Hadir diruangan

tepat pada waktunya, 2)  Tata pergaulan di sekolah, 3) Mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler, 4) Belajar di rumah.21

Maria J. Wantah  menyatakan bahwa tujuan disiplin belajar adalah

mengubah sikap dan perilaku anak agar menjadi benar dan dapat diterima

dalam lingkungannya. Pada dasarnya disiplin belajar merupakan pengajaran,

bimbingan, dan dorongan yang dilakukan orang dewasa untuk menolong

seseorang agar mencapai perkembangan yang optimal.22

Adapun dalam rangka mendisiplinkan anak ada beberapa pendekatan

yang harus dilakukan guru yaitu:

1) Pemberian bimbingan, guru hendaknya memberikan kesempatan bagi
siswa untuk berbuat dan menumbuhkan gagasan baru secara wajar sesuai
tingkat kelasnya.

2) Evaluasi pada diri pribadi, guru hendaknya memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengevaluasi tingkah lakunya berdasarkan peraturan
tata tertib yang telah ditetapkan. Sehingga tercipta disiplin kelas yang
baik, disiplin kelas yang baik dimaksudkan untuk pengendalian dan
pengarahan segala perasaan dan tindakan orang dalam suatu kelas untuk

20Daryanto. loc.cit , h. 2
21Murti Ayu Natalia Nadeak, Learn Discipline In Following People Learn Learning Of

Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah , Jurusan
Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas Riau

22 Maria J. Wantah, Pengembangan Disiplin Dan Pembentukan Moral Pada Anak Usia
Dini, Jakarta: DepartemenPendidikan Nasional, 2005, h. 176
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mewujudkan dan memelihara suasana belajar suatu suasana belajar
mengajar yang efektif.23

Guru dalam upaya menanamkan disiplin bertanggungjawab

mengarahkan dan berbuat baik, menjadi contoh sabar dan penuh pengertian,

guru harus mampu mendisiplinkan siswa dengan melakukan hal-hal seperti

dengan membantu siswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya,

membantu siswa meningkatkan standar perilakunya, dan menggunakan

pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin.24

Tujuan disiplin belajar menurut Buchari Alma, dkk yaitu jangka

pendek dan jangka panjang. Jangka pendek bertujuan untuk mengubah

perilaku seseorang agar terlatih dan terkendali, dengan mengajarkan bentuk-

bentuk perilaku yang pantas dan tidak pantas, atau yang masih asing

baginya, sedangkan jangka panjang untuk perkembangan pengendalian diri

dan pengarahan diri secara optimal.25

d. Konsep Disiplin Belajar dalam Islam

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan

suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan,

perintah dan peratuan yang berlaku. Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-

Quran dah Hadist yang memerintahkan disiplin terhadap peraturan yang

ditetapkan, diantaranya :

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل األْمِر ِمْنُكمْ 

23Mudasir, op.cit., h. 91
24E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Rosdakarya, 2009, h. 171.
25Buchari Alma, dkk, Pembelajaran Studi Sosial, Bandung: Alfabeta. 2010, h. 116
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Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan
taatlah kamu kepada Rasul- Nya dan kepada Ulil Amri dari kalangan kamu
..... (An-Nisa ; 59)”.

Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat

yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar,

pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan

agama dan jauh dari sifat putus asa. Disiplin akan membuat seseorang

merasa tenang, karena tidak mungkin kesempatannya dicuri orang lain,

sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud ayat 111-113 yaitu :

                         
                      
                  

   
Artinya: “Dan sesungguhnya kepada masing-masing (mereka yang
berselisih itu) pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup,
(balasan) pekerjaan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa
yang mereka kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar,
sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah tobat
beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung
kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api
neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain
daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Hud :
111-113).

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran untuk memenuhi perintah

dan taat pada aturan yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya, sehingga

nantinya tetap berada pada jalan yang benar. Taat pada aturan merupakan

bentuk disiplin, kiranya disiplin sangat penting untuk ketenangan dan

kedamaian dalam hidup.
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e. Indikator Disiplin Belajar

Menurut Cece Wijaya, Djadja Djadjuri, dan Tabrani Rusyan  dalam

bukunya yang berjudul “Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan

Pengajaran”, ciri-ciri siswa yang disiplin dalam belajar adalah sebagai

berikut:

1) Patuh terhadap aturan sekolah atau lembaga pendidikan.
2) Mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku.
3) Tidak acuh pada peraturan yang berlaku.
4) Tidak suka bohong.
5) Tingkah laku menyenangkan.
6) Rajin dalam belajar.
7) Tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas.
8) Tidak mengandalkan orang lain bekerja demi kepentingan diri sendiri.
9) Tepat waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran.
10) Tidak sering meninggalkan kelas pada saat belajar.
11) Tidak mengabaikan tugas dari guru.
12) Taat terhadap aturan-aturan yang berlaku.26

Disiplin belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang diatur

dalam aturan tata tertib sekolah yang termuat dalam aturan pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar (KBM), sebagai berikut:

1) Setiap siswa harus hadir  5 menit sebelum berbaris apel pagi/ucapara
bendera, rohis, dan mulai pukul 07. 10 WIB.

2) Setiap siswa harus tertib dan mempedomani waktu proses belajar
mengajar.

3) Setiap siswa harus mengikuti Upacara Bendera pada hari Senin dan
Hari Besar Nasional disekolah. Petugas yang ditunjuk agar
mempersiapkan diri dan bertanggu jawab terhadap tugasnya,

4) Bagi siswa yang izin keluar lingkungan sekolah harus ada izin piket dan
mendapat  surat keterangan izin keluar.

5) Setiap siswa berkewajiban menjaga dan merawat sarana dan prasarana
sekolah.

26Cece Wijaya, Djadja Djadjuri, dan Tabrani Rusyan, Upaya Pembaharuan dalam
Pendidikan dan Pengajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992 h. 23
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6) Setiap siswa harus melaksanakan tugas 7K ( keimanan,  keamanan,
kebersihan, ketertiban, kerindangan, kekeluargaan ) pada lingkungan
sekolah dan dikelas sesuai jadwal yang ditentukan ketua kelas.

7) Setiap siswa harus mempedomani pemakaian pakaian seragam sekolah.
8) Bagi siswa yang tidak hadir harus ada pemberitahuan langsung dari

orang tua/wali kepada guru piket dan guru kelas dan jika sakit lebih dari
3 hari melampirkan surat keterangan dokter.

9) Setiap siswa setiap hari harus memasukkan pakain seragam kedalam
celana/rok,, kecuali pakaian batik, melayu, dan olah raga.

10) Setiap hari memakai sepatu hitam polos, tali sepatu hitam dan kaus kaki
putih (toleransi menggunakan sepatu tapak warna putih atas harus
hitam).

11) Sanksi bagi pelanggar Disiplin Tata Tertib dan peraturan.
12) Siswa yang tidak hadir berturut-turut selama delapan hari tanpa ada

kabar, dan orangtua tidak mengindahkan panggilan 1, 2, dan 3 dianggap
mengundurkan diri dari SMA N 2 Tambang.

13) Larangan atau pelanggaran siswa diakumulasi dalam bentuk poin yang
dijelaskan pada kartu KUM siswa.

Apabila siswa melanggar tata tertib, siswa wajib menerima sanksi

yang ditetapkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang, adapun

sanksinya sebagai berikut:

1) Pelanggaran Ringan
a) Terlambat Datang/Masuk Kelas
b) Keluar Tanpa Izin Guru
c) Tidak Melaksanakan Tugas Piket Kelas
d) Berpakaian Seragam Tidak Sesuai Peraturan Sman 2 Tbg
e) Makan Di Dalam Kelas Waktu Jam Belajar
f) Membuang Sampah Sembarangan
g) Bermain Ditempat Parker
h) Tidak Memakai Bros Jilbab Untuk Siswa
i) Potongan Rambut Diluar Peraturan Sman 2 Tbg
j) Tidak Memperhatikan/Meribut Saat Belajar
k) Membawa/Memakai Benda, Perhiasan Yang Tidak Pantas
l) Berkendaraan Menganggu Ketertiban
m) Berkumpul Di Lingkungan Sekolah Setelah Pulang Sekolah
n) Membawa/Memakai Sepeda Motor Tracker Dan Sejenisnya

Kesekolah
2) Pelanggaran Sedang

a) Tak Hadir Tanpa Berita yang Jelas/Alfa
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b) Membuat Izin Palsu
c) Membolos/Tidak Masuk Jam Belajar Tertentu
d) Membawa Hp Berkamera
e) Melindungi Teman Yang Salah/Membuat Pengakuan Palsu
f) Melompat Pagar
g) Mengganggu/ Mengacau/ Meresahkan
h) Mencoret/Menggotori Dan Merusak Sarana Sekolah
i) Menerima Tamu/ Mengundang Orang Lain Tanpa Izin
j) Merayakan Ulang Tahun Dilingkungan Sekolah
k) Tidak Mengikuti Upacara/Senam/Ceramah Jum’at Dan Kegiatan

Lainnya Yang Diadakan Disekolah
l) Membawa Dan Memainkan Alat/Benda Yang Berhubungan Dengan

Judi (Kartu Remi, Domino, Catur, Dll)
m) Merokok/ Membawa Rokok Berseragam Sekolah
n) Berkata-Kata Kotor/ Tidak Sopan Kepada Teman, Guru, Pegawai
o) Berpacaran Dan Bermesraan Dilingkungan Sekolah Dan Diluar

Sekolah Memakai Seragam Sekolah
3) Pelanggaran Berat

a) Berjudi
b) Memalsukan Tanda Tanggan Orang Tua/Wali/Guru
c) Melakukan Perbuatan Tidak Senonoh
d) Membawa Benda Bersifat Pornografi
e) Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Sekolah
f) Membawa/ Meminum Minuman Keras
g) Berkelahi Di Dalam Dan Diluar Sekolah
h) Mencuri/Merusak Sarana Sekolah, Kendaraan Siswa/Guru

4) Pelanggaran Fatal
a) Terlibat Pemerkosaan
b) Terganggu Ingatan/ Gila
c) Jadi Wanita/Lelaki Panggilan
d) Terlibat Mengoroyokan/Penganiayaan
e) Jadi Provokator/Membuat Keonoran
f) Menyebarkan Selebaran/Sms Yang Menimbulkan Keresahan
g) Berurusan Dengan Yang Berwajib Karena Tindakan Criminal
h) Merubah/ Memalsukan Rapor
i) Mengikuti Organisasi Terlarang / Geng Motor
j) Menikah/ Hamil/Melahirkan
k) Memukul Guru/ Pegawai/ Warga Sekolah
l) Terlibat Penyalagunaan Narkoba.

5) Sangsi bagi siswa dapat berupa:
a) Peringatan lisan secara langsung
b) Peringatan tertulis dengan tembusan orang tua.
c) Dikeluarkan sementara
d) dikeluarkan dari sekolah27

27Dokumentasi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang
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2. Tindakan Represif

a. Pengertian Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah tindakan yang 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.28 Menurut

Tulus Tu’u langkah represif merupakan langkah yang diambil untuk

menahan perilaku melanggar disiplin seringan mungkin, atau untuk

menghalangi pelanggaran yang lebih berat lagi.29 Tindakan represif di

sekolah biasanya dilakukan dalam bentuk peringatan baik secara lisan

maupun tertulis, sebagaimnaya yang dikemukakan oleh Zakiyah Darajat

yang menjelaskan bahwa “hendaknya pengusutan, penahanan penuntutan,

dan hukum yang dilaksanakan dapat menjamin rasa kasih sayang, jangan

hendaknya mereka merasa dibenci atau dianggap jahat tetapi anggaplah

sebagai seorang yang baik yang sesat atau yang terlanjur melakukan

kesalahan oleh suatu hal atau sebab.30 Tindakan represif adalah tindakan

untuk menunda dan menahan perilaku menyimpang siswa atau

menghalangi timbulnya perilaku menyimpang yang lebih parah. Tindakan

refresif ini bersifat mengatasi perilaku mengimpang siswa.31

28Ayu Astrio, Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) 6 Jombang, Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 02 Nomor 03 Tahun
2015, 951-965

29Tulus Tu’u, op.cit., h. 59
30Zakiyah Darajat, Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1976,

h. 102
31Muh.Iqbal, Penanggulangan Perilaku Menyimpang, Lentera Pendidikan, Vol, 17, No. 2

Desember 2014, h. 236
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Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan

bahwa hakikatnya tindakan represif diberikan adalah karena adanya

kesalahan sehingga dengan diberlakukannya disiplin secara sadar dan

sengaja akan membuat seseorang menjadi lebih terarah kepada perbaikan.

Selain itu hukuman juga bertujuan untuk melatih siswa agar memiliki rasa

tanggung jawab yang besar, semangat dan disiplin melakukan aktivitasnya.

b. Prinsip-prinsip Pemberian Tindakan Represif

Berhubungan dengan tindakan represif (hukuman) tersebut, perlu

memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian hukuman. Prinsip itu,

menurut Maman Rachman dalam Tulus Tu’u bahwa prinsip-prinsip dalam

pemberian hukuman sebagai berikut:

1) Berikan alasan dan penjelasan mengapa hukuman diberikan
2) Hindari penghukuman pada saat marah atau emosional
3) Hindari hukuman yang bersifat badaniah.
4) Jangan menghukum kelompok kelas apabila kesalahan dilakukan oleh

satu orang.
5) Jangan memberi tugas tambahan sebagai hukuman.
6) Yakinilah bahwa hukuman sesuai dengan kesalahan
7) Jangan menggunakan standar hukuman ganda
8) Jangan benci dan dendam
9) Konsisten dan kosekuen dengan hukuman.
10) Jangan mengancam sesuatu yang mustahil
11) Jangan menghukum sesuai selera.32

c. Indikator Tindakan Represif

Indikator tindakan refresif merupakan langkah-langkah yang

dilakukan dengan tujuan agar siswa memiliki disiplin belajar, adapun

indikator dari tindakan represif tersebut sebagai berikut:

32Tulus Tu’u, Op.Cit., h. 60
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1) Dilakukan secara objektif, mempertimbangkan motivasi pelanggaran
yang dilakukan.

2) Harus menunjukkan kesalahan, kekeliruan, atau kekhilafan yang telah
diperbuat.

3) Harus dapat menunjukkan ketentuan yang berlaku yang telah dilanggar.
4) Hukuman yang dikenakan harus setimpal dengan kesalahan yang

diperbuat sehingga dirasakan adil
5) Teknik pendisiplinan tidak merendahkan martabat seseorang dimata

yang lain.
6) Tindakan pendisiplinan harus bersifat mendidik atau memperbaiki.
7) Tindakan disiplin yang dilakukan dalam suasana yang tidak

emosional.33

Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya “Didaktik Metodik untuk

Sekolah – sekolah Pendidikan Guru” ada empat tindakan refresif

(hukuman) yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman yang berwujud isyarat ini diberikan cukup dengan pandangan
mata, gerakan anggota badan dan sebagainya.

2) Hukuman berupa perkataan, inidiberikancukupdenganmemberikan
teguran, peringatan, ancaman, kata-kata pedasdansebagainya.

3) Hukuman dengan perbuatan ini diberikan dengan cara memberikan
tugas-tugas kepada si pelanggar. Misalnya dengan memberikan
pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dengan benar dan tidak sedikit
jumlahnya. Termasuk juga memindahkan tempat duduk, dikeluarkan
dari kelas, dikeluarkan sekolah dan lain sebgainya.

4) Hukuman badan dilakukan dengan cara menyakiti badan sianak,
misalnya memukul, mencubit, menarik daun telinga, berdiri dengan
satu kaki dan lain sebagainya.34

Menurut Muh. Iqbal, dalam jurnalnya “Penanggulangan Perilaku

Menyimpang” tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan guru untuk

menahan perilaku menyimpang agar tidak lebih parah. Adapun cara

represif yang dilakukan oleh guru dalam berkontribusi menanggungi

perilaku menyimpang adalah sebagai berikut:

33Ibid.,h. 59
34Abu Ahmadi, Didaktik Metodik untuk Sekolah – sekolah Pendidikan Guru, Semarang:

Toha Putra, 1978, h. 50
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1) Bimbingan dan Nasihat
Tugas dan tanggung jawab guru di sekolah senantiasa dituntut untuk
memahami kondisi siswanya agar tidak serta merta menvosin atas
berbagai tingkah laku yang terjadi.

2) Menengakkan disiplin sekolah
Peraturan tata tertib sekolah dibuat untuk menegakkan displin, baik itu
untuk pendidik maupun peserta didik. Dengan aturan tata tertib
tersebut, diaharapkan adanya stabilitas kenyamanan bersama supaya
tidak terjadi kesemrawutan dalam menangani berbagai persoalan yang
terjadi.

3) Penerapan sanksi
Perilaku menyimpang yang berulang-ulang kali terjadi setelah berbagai
upaya dilakukan untuk mencegah namun ternyata terjadi lagi maka
guru melakukan tindakan berupa penerapan sanksi, tentunya dengan
tujuan memberi efek jera kepada perilaku menyimpang tersebut.

4) Pemanggilan orang tua
Siswa setelah dijatuhkan sanksi namun masih sering melakukan
perilaku menyimpang, maka langkah selanjutnya adalah pemanggilan
orang tua. Hal ini dilakukan sebagai wujud kerjasama pihak sekolah
dan orang tua dirumah.35

3. Hubungan Tindakan Represif dengan Disiplin Belajar

Tindakan represif (hukuman) merupakan salah satu dari sekian alat

pendidikan yang bisa menunjang kelancaran dan proses pelaksanaan

pendidikan. Hukuman sangat diperlukan apabila tindakan yang tidak benar

sering terjadi, dan berakibat buruk atau membahayakan dirinya atau orang ain.

Bagi anak yang mempunyai sifat keras dan selalu menentang, diperlukan usaha

keras untuk memberikan peraturan. Hukuman yang diberikan harus wajar,

logis, obyektif dan tidak membebani mental, serta harus sebanding antara

kesalahan yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan.

Didalam kehidupan sehari-hari yang namanya hukuman selalu dikaitkan

dengan kedisiplinan. Sehingga hukumanpun menjadi salah satu unsur dalam

mendisiplinkan siswa yakni sebagai alat dalam memberikan tindakan terhadap

35Muh.Iqbal, Op.Cit., h. 239
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setiap pelanggaran aturan yang ditetapkan. Di samping itu hukumanpun

mempunyai tiga peranan penting dalam upaya mengembangkan disiplin,

diantaranya :

a. Menghendaki terjadinya pengulangan perilaku yang tidak diinginkan

b. Mengajarkan perilaku mana yang boleh dan mana yang tidak boleh

dilakukan

c. Memotivasi individu untuk berperilaku sesuai yang diharapkan.36

Kemudian menurut Ahmad Marimba bahwa hukuman dapat pula

menghasilkan disiplin. Pada taraf yang lebih tinggi akan menginsyafkananak

didik. Berbuat dan tidak berbuat bukan karena takut akan hukuman melainkan

karena keinsyafan sendiri.37

Dewa Ketut Sukardi dalam bukunya Bimbingan Perkembangan Jiwa

Anak. Hukuman itu diperlukan untuk menghindari adanya pelanggaran

terhadap peraturan tata tertib. Suatu tata tertib hanya dapat ditegakkan apabila

ada reaksi hukuman. Apabila pendidikan tidak menerapkan hukuman

sedikitpun, walaupun anak sering melanggar dan berbuat salah, maka anak

akan menjadi berandalan, berkelakuan buruk, semuanya sendiri dan tidak bisa

dikendalikan dan pada akhirnya muncul kasus-kasus yang tidak diinginkan.38

36Muhammad Surya, Bina Keluarga, Semarang : Aneka Ilmu Anggota IKAPI, 2003, h. 132
37Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,  Bandung: Al-Ma'arif, 1980, h.

87
38Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak, Jakarta: Rajawali, 1986, h.

94.
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B. Penelitian Relevan

1. Ernawati pada tahun 2008 dengan judul “upaya peningkatan disiplin belajar

siswa pada mata pelajaran SKI melalui pemberian punishment dikelas 1 MTs

Nahdatul Ulum Desa Sei. Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.

Fokus penelitian ini yaitu apakah dengan pemberian punishment dapat

meningkatkan disiplin belajar siswa pada mata pelajaran SKI dikelas 1 MTs

Nahdatul Ulum desa sei. Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Hasil

penelitian ernawati diperoleh 95,72% dengan kesimpulan bahwa pemberian

punishment dapat meningkatkan disiplin siswa.39 Penelitian yang dilakukan

oleh Ernawati tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-

sama tentang disiplin belajar, namun pada penelitian penulis dikaitkan pada

mata pelajaran ekonomi, serta dihubungan dengan pengaruh tindakan represif,

sementara Ernawati upaya peningkatan disiplin belajar siswa pada mata

pelajaran SKI melalui pemberian punishment.

2. Syafni Yanti Uyub pada tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Keaktifan

Mengikuti Layanan Penguasaan Konten bidang bimbingan belajar terhadap

kedisiplinan belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 01 Kampar Utara

Kabupaten Kampar”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa keaktifan siswa

dalam mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan belajar

tergolong sedang yakni sebesar 78.181% dan kedisiplinan belajar siswa

tegolong sedang yakni sebesar 87.272%. Terlihat ada pengaruh yang signifikan

keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan belajar

39Ernawati, Upaya Peningkatan Disiplin Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran SKI Melalui
Pemberian Punishment di Kelas 1 MTs Nahdatul Ulum Desa sei. Putih Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar, 2008, Skripsi, UIN Suska Riau
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terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 01 Kampar Utara

Kabupaten Kampar dengan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y

sebesar 32.49%.40 Penelitian yang dilakukan oleh Syafni Yanti Uyub tersebut

memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama tentang disiplin

belajar, namun pada penelitian penulis dikaitkan pada mata pelajaran ekonomi,

serta dihubungan dengan pengaruh tindakan represif, sementara Syafni Yanti

Uyub melakukan penelitian tentang pengaruh keaktifan mengikuti layanan

penguasaan konten bidang bimbingan belajar terhadap kedisiplinan belajar

siswa kelas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jeprizal pada tahun 2007 jurusan Pendidikan

Agama Islam dengan judul peneltian tentang “Usaha Guru dalam Mengatasi

Ketidakdisiplinan Siswa dalam Proses Belajar Mengajar di MTs YPUI Teratak

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa usaha guru dalam dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa dalam

proses belajar mengajardi MTs YPUI Teretak Kecamatan Rumbio Jaya

Kabupaten Kampar tergolong baik. Adapun persamaan penelitian ini dengan

judul penulis yaitu sama meneliti tentang ketidakdisiplinan atau indisipliner

serta usaha guru dalam mengatasinya.41 Penelitian yang dilakukan oleh Jeprizal

tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama tentang

disiplin belajar, namun pada penelitian penulis dikaitkan pada mata pelajaran

40Syafni Yanti Uyub, Pengaruh Keaktifan Mengikuti Layanan Penguasaan Konten bidang
bimbingan belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 01 Kampar Utara
Kabupaten Kampar, 2011, Skripsi, UIN Suska Riau

41Jeprizal, Usaha Guru dalam Mengatasi Ketidakdisiplinan Siswa dalam Proses Belajar
Mengajar di MTs YPUI Teretak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Suska Riau, 2007
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ekonomi, serta dihubungan dengan pengaruh tindakan represifdan fokus pada

ketidakdisiplinan siswa, sementara Jeprizal melakukan penelitian tentang usaha

guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa dalam proses pembelajaran.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan

dan memberi batasan-batasan terhadap konsep teoritis kedalam bentuk konkrit

agar mudah dipahami dan sebagai acuan di lapangan. Konsep operasional ini

diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Di dalam

judul penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (X) yaitu tindakan

represif, sedangkan variabel terikat(Y)disiplin Belajar siswa. Adapun indikator

darimasing-masing variabel tersebut sebagai berikut:

1. Variabel Tindakan Represif

a. Hukuman yang berwujud isyarat

1) Guru memperlihatkan raut atau mimik muka tidak senang jika

mendapatkan siswa yang melanggar disiplin

2) Guru menggelengkan kepala jika mendapatkan siswa yang melanggar

disiplin.

3) Guru menunjuk siswa jika mendapatkan siswa yang tidak disiplin.

b. Hukuman berupa perkataan

1) Guru menegur siswa yang melanggar disiplin

2) Guru memberikan peringatan kepada siswa yang tidak disiplin.

3) Guru memanggil siswa yang melanggar disiplin

4) Guru menasehati siswa yang melanggar disiplin
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5) Guru menyebutkan nama-nama siswa yang sering melanggar displin

6) Guru memberikan arahan kepada siswa yang melanggar disiplin agar

tidak mengulanginya.

c. Hukuman dengan perbuatan

1) Guru memberikan tugas tambahan bagi siswa yang tidak mengerjakan

tugas.

2) Guru memindahkan tempat duduk siswa jika melakukan keributan di

dalam kelas.

3) Guru memerintahkan siswa agar mengerjakan ulang tugas yang belum

dikerjakan.

4) Guru memerintahkan agar siswa meringkas pelajaran ketika siswa

tidak mengikuti ulangan.

5) Guru memerintahkan agar siswa yang salah dalam mengerjakan tugas

untuk mengerjakan ulang tugas tersebut.

6) Guru memberikan PR bagi siswa yang sering tidak mengerjakan

tugas.

7) Guru memerintahkan siswa untuk memungut sampah jika melanggar

tata tertib belajar.

8) Guru memerintahkan siswa untuk membersihkan WC sekolah jika

melanggar tata tertib belajar

9) Guru memerintahkan berdiri di depan kelas ketika melanggar tata

tertib sekolah.
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d. Hukuman badan dilakukan dengan cara menyakiti badan sianak,

1) Guru memukul bahu siswa dengan pelan ketika siswa melanggar

disiplin

2) Guru memukul tangan siswa dengan pelan ketika siswa melanggar

disiplin.

3) Guru memukul badan siswa dengan pelan ketika siswa melanggar

disiplin.

4) Guru menyentil telinga siswa ketika tertangkap mencontekan pada

saat ulangan.

5) Guru menyentil tangan siswa ketika tertangkap mencontekan pada

saat ulangan

6) Guru mencubit siswa yang melakukan pelanggaran disiplin.

2. Disiplin Belajar

a. Patuh terhadap aturan sekolah sehingga proses pembelajaran berjalan

lancar.

1) Siswa masuk kelas dengan tepat waktu

2) Siswa tidak membolos

b. Mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku di sekolah.

1) Siswa mematuhi perintah guru

2) Siswa tidak melakukan larangan yang diberikan guru

c. Tidak acuh pada peraturan yang berlaku.

1) Siswa peduli terhadap peraturan sekolah

2) Siswa merespon terhadap aturan yang diberikan guru
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d. Tidak suka bohong.

1) Siswa melakukan apa yang diucapkan

2) Siswa bersikap jujur pada saat ditanya oleh guru

e. Tingkah laku menyenangkan.

1) Siswa tidak menganggu teman

2) Siswa tidak membuat keributan pada saat proses pembelajaran

f. Rajin dalam belajar.

1) Siswa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu

2) Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran secara antusias

g. Tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas kepentingan diri

sendiri, sebab akan menemui kesulitan didalam pelaksanaan

pembelajaran.

1) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru

2) Siswa melakukan aktivitas yang diperintahkan guru

h. Tidak mengandalkan orang lain bekerja demi kepentingan diri sendiri.

1) Siswa berusaha sendiri dalam mengerjakan tugas

2) Siswa tidak mudah menyerah dalam menyelesaik tugas.

i. Tepat waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran, atau konsekuen

terhadap jadwal pelajaran yang telah diterapkan.

1) Siswa selalu mengumpulkan tugasyang diberikan guru

2) Siswa tidak terlambat masuk kekelas

j. Tidak sering meninggalkan kelas pada saat belajar.

1) Siswa tidak keluar masuk pada saat proses pembelajaran
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2) Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran hingga selesai

k. Tidak mengabaikan tugas dari guru.

1) Siswa tidak melalaikan tugas yang diberikan guru

2) Siswa mengumpulkan setiah tugas yang diberikan guru

l. Taat terhadap aturan-aturan yang berlaku.

1) Siswa mematuhi perintah yang telah dijelaskan guru

2) Siswa taat terhadap aturan sekolah

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Tindakan represif memiliki pengaruh terhadap disiplin belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi.

2. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh yang signifikan tindakan represif terhadap disiplin

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Tambang .

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan tindakan represif terhadap disiplin

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Tambang


